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Виявлення та документування порушень авторських прав на комп’ютерні програми

Вступ
Впродовж останнього десятиріччя питання захисту авторських прав на
комп’ютерні програми набувають дедалі більшої гостроти та актуальності, привертаючи увагу міжнародної спільноти і засобів масової інформації до діяльності правоохоронних органів держави на цьому напрямку. Специфіка посягання
на комп’ютерні програми (або програмне забезпечення) обумовлюється, перш за
все, їх нематеріальністю та суттєвим дисбалансом між інвестиціями правовласника у створення та витратами правопорушників на незаконне тиражування й
розповсюдження програмних продуктів.
Ще з радянських часів у суспільній свідомості наших громадян глибоко укорінився постулат, що програмне забезпечення є безкоштовним та невід’ємним
додатком до персонального комп’ютера. Зокрема, ще у Законі СРСР «Про винахідницьку діяльність» було чітко прописано, що алгоритми та обчислювальні
програми не розглядаються як об’єкти авторського права.
Минають роки і відношення держави й суспільства до інституту інтелектуальної власності поступово змінюється. З набуттям суверенітету та незалежності, обранням курсу на ринкові відносини і євроінтеграцію, Україною законодавчо
були визначені механізми захисту цих прав, у тому числі в контексті встановлення цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
Незаконна інсталяція, використання або збут комп’ютерних програм завдають суттєвої шкоди не лише окремо взятому правовласнику але й економіці нашої країни. Ключовими складовими поширення комп’ютерного піратства є брак
розвитку національної ІТ–індустрії, відтік інтелектуальних ресурсів за кордон,
неотримання податкових та митних платежів до державного бюджету, відсутність нових робочих місць та загальна тенізація національної економіки.
Згідно з результатами дослідження міжнародної аналітичної компанії IDC
рівень комп’ютерного піратства в Україні у 2008 році виріс на один відсоток,
склавши 84%, а втрати національної економіки оцінені у більш ніж 4 млрд. грн.
За даними IDC, Україна входить до п’ятнадцяти держав світу з найвищим рівнем комп’ютерного піратства та є єдиною країною в Європі, де зафіксовано його
зріст у минулому році. Для прикладу, у сусідній Росії цей показник знизився на
5% та склав 68%, а у Польщі - на 1% і тепер дорівнює 56%.
Саме тому важливість повсякденної роботи правоохоронних органів у протидії правопорушенням зазначеної категорії, поряд із активною позицією правовласника, є вкрай необхідними.
Метою цього посібника є надання інформаційних матеріалів про комп’ютерні
програми Adobe®, їх ліцензування, ознаки контрафактності, а також юридичні й
процесуальні аспекти виявлення та документування порушень авторських прав
в Україні.
Якщо після ознайомлення з даним матеріалом у Вас виникнуть додаткові запитання, зауваження чи доповнення, будь ласка, звертайтесь за електронною поштою dklyuchn@adobe.com.
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І. Загальна частина.
Adobe Systems Inc. є світовим лідером у сфері розробки і виробництва
комп’ютерних програм для будь-якого виду даних, включаючи текстову інформацію, графічні зображення, відео та web-контент. За понад 27 років свого існування компанія представила програмні рішення, без яких неможливо уявити
сучасний світ – це стандарт електронного документу PDF (Portable Document
Format), продукти для людей творчих професій, програми для видавничого, рекламного, дизайнерського та медіа-бізнесу, освітянських і державних установ
фінансових та банківських інституцій тощо.
Провідні бренди Adobe® як Photoshop®, Acrobat® або Flash® широко відомі
багатьом людям в різних країнах та на різних континентах.
Зокрема, згідно з наявними даними, понад 90% професіоналів в усьому світі
користуються Adobe® Photoshop®, а на кожному 10 комп’ютері підприємства,
установи чи організації встановлено Adobe® Acrobat®.
За рахунок безкоштовних програм Adobe® Reader® та Adobe® Flash® Player
компанія має найбільшу в світі клієнтську базу та, відповідно, майже стовідсоткове проникнення на персональні комп’ютери користувачів (якщо бути більш
точним 90% та 98%).
Продукти Adobe® працюють на будь-якій операційній системі (будь то
Windows, Linux, Mac тощо), а також перекладені на багато мов, включаючи українську.
За власними підрахунками компанії рівень комп’ютерного піратства на програмне забезпечення Adobe® в Україні складає близько 95%.
Комп’ютерні програми Adobe® не є дешевими, у зв’язку з чим, виявлення
правоохоронними органами принаймні одного неліцензійного програмного продукту може свідчити про завдання правовласнику шкоди у великому розмірі та
ініціювання за даним фактом (або відносно правопорушника) кримінального
судочинства.

ІІ. Ліцензування Adobe® Systems Inc.
Відповідно до різних потреб користувачів Adobe®, компанія пропонує дві
основні схеми придбання комп’ютерних програм:
1.

купівля коробкових версій та

2.

купівля корпоративних ліцензій на різну кількість копій.

Оригінальні програмні продукти містять деякі загальні ознаки, що допоможуть їх відрізнити від неліцензійних.
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1. Коробкові версії
Коробкові версії упаковуються в картонні коробки та мають оригінальне графічне оформлення і написи Adobe® . Друковане зображення має високу якість, а
сама коробка упакована в термостійку пластикову плівку. У залежності від виду
програмного продукту в коробці повинні міститися:
1. футляр з CD- чи DVD-диском;
2. посібник користувача;
3. реєстраційна картка;
4. інші додаткові друковані матеріали.

Оригінальна картонна коробка
Adobe® Acrobat® 9 Pro

Оптичний носій (СD- або DVD-диск)
Оригінальний диск з робочої сторони має дзеркальну поверхню сріблястого кольору. Піратські диски зазвичай мають жовту, зелену або блакитну робочу
поверхню, оскільки були записані вручну. Проте, не
всі диски зі сріблястою поверхнею є оригінальними.
Оригінальний диск Adobe®

Захисна наклейка на футлярі повинна бути
пластиковою, а не паперовою.
На ній має бути надрукований SKUномер.
Захисна наклейка на футлярі
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Оформлення компакт-диска

Графічне оформлення
CD-диску компанії Adobe®

Графічне оформлення на оригінальні програмні продукти компанії Adobe® наноситься
шляхом шелкотрафаретного друку та ніколи не
виконується у вигляді наклейки, паперової чи
поліетиленової етикетки.
Кольорове оформлення, що використовується Adobe® має чіткі кольори, а текст друкується червоним і чорним.
Нижня поверхня компакт-диску є дзеркальною та сріблястою. Це не стосується ОЕМ–
версій, що постачаються тільки з відповідним
обладнанням.

Оригінальний DVD-футляр
компанії Adobe®
с комплектом програм на CD-дисках

Номер IFPI

CD signature

Кодовий номер IFPI вироблений на пресформах, тому автоматично наноситься на пластикову поверхню диска. Номер IFPI відображає
код виробника та обладнання, на якому виготовлено компакт-диск. Окрім коду IFPI, диск
містить ще один напис CD Signature (більш великий) – назва і код заводу-виробника.

Серійний номер
Серійний номер Adobe® складається з
двадцяти чотирьох цифр, поділених на групи
по чотири цифри. Слід зазначити, що серійні номери старих версій починаються трьома
буквами. За цим номером можна визначити
на кого зареєстровано даний продукт, якщо
цей номер був створений в компанії Adobe®.
Проте, за фальшивими номерами не можна
визначити законного власника. Щоб перевірити справжність серійного номеру, Ви можете
звернутись за адресами piracy@adobe.com або
cic@adobe.de.
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2. Корпоративне ліцензування
Adobe® пропонує дві основні програми корпоративного ліцензування:
• TLP (Transactional Licensing Program) – програма ліцензування
для підприємств малого та середнього бізнесу, що намагаються зменшити
витрати на програмне забезпечення і спростити процес придбання ліцензій без необхідності укладання ліцензійних угод.
• CLP (Contractual Licensing Program) – програма ліцензування з
дворічною участю для достатньо великих компаній, що передбачає декілька рівнів знижок у залежності від суми початкового замовлення.
Ліцензія Adobe® TLP має електронну форму. Не слід вимагати паперовий
документ бо його просто немає. Сама програма інсталюється або з дистрибутиву
(CD-диск), або зі спеціального веб-ресурсу компанії (ESD). Тобто відсутність
оригінальних носіїв (СD-диску) може не бути свідченням порушення авторсь
кого права Adobe®.
Ліцензія Adobe® СLP передається кінцевому користувачу шляхом направлення електронною поштою ключів продуктів та/або веб-лінку для їх завантаження (за бажанням клієнта можливий варіант з постачанням йому СD-дисків).
Перевірити наявність CLP ліцензії можливо за допомогою ліцензійного договору з постачальником (місцевим реселлером) та документів, що підтверджують
оплату.
Існує три основні типи ліцензій в залежності від структури, що здійснює їх
придбання: ліцензії для комерційних організацій, освітянських та державних
установ. Для кожного з трьох зазначених типів передбачена своя ціна на один
й той самий програмний продукт. Наприклад, для освітянських установ ціна є
набагато меншою ніж для комерційних організацій.
В ліцензії (див. зображення) має міститься інформація з описом:
1. придбаного програмного продукту (назва продукту Adobe®);
2. кількості ПК, на які може бути встановлений програмний продукт;
3. серійного номеру (індивідуальний номер для кожної копії програми, що
використовується);
4. найменування програми ліцензування (наприклад, «TRANSACTIONAL
LICENSE PROGRAM – COMMERCIAL»), ідентифікаційного номеру сертифікату; дати випуску; прізвища і адреси кінцевого користувача, додаткової інформації;
5. Номеру замовлення на постачання, а також кількості балів.
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Ліцензійний сертифікат TLP

III. Огляд основних програмних продуктів
Adobe®.
Компанія Adobe® має понад 70 продуктів, найбільш поширеними серед
яких є комп’ютерні програми, що входять до родин Adobe® Acrobat® та Adobe®
Creative Suite®.

1. Сімейство програмних продуктів Adobe® Acrobat® включає в себе
Adobe® Acrobat® 9 Standard, Adobe® Acrobat® 9 Pro, Adobe® Acrobat® 9 Pro
Extended та безкоштовну клієнтську програму
Adobe® Reader®.
Adobe® Acrobat® 9 Standard призначена для:
• створення захищених документів PDF і
безпечної спільної роботи з ними;
• об’єднання файлів різних форматів в єдиний PDF документ;
• створення форм PDF, які можна заповнювати, для електронного збору даних.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 350 умовних
одиниць*.
* - умовна одиниця дорівнює долару США по курсу НБУ
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Adobe® Acrobat® 9 Pro призначена для:
• підвищення ефективності та безпеки
зв’язку, а також організації спільної роботи;
• об’єднання широкого діапазону вмісту в
одному структурованому портфоліо PDF;
• спільної роботи під час рецензування
електронних документів;
• створення та управління динамічними
формами, а також захисту цінної інформації.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 530 умовних
одиниць.
Adobe® Acrobat® 9 Pro Extended призначена для:
• cтворення професійних робіт та обміну
ними практично з будь-яким із користувачів
незалежно від місця його знаходження;
• об’єднання широкого діапазону вмісту,
включаючи документи, електронні таблиці,
електронну пошту, зображення, відеоматеріали,
3D-графіку та карти в одному структурованому
портфоліо PDF;
• спільної роботи під час рецензування документів, яким надано загальний
доступ;
• створення інтерактивних форм та швидкого збору даних;
• захисту цінної інформації.
Крім того, у даній програмі мають місце розширені функції Acrobat® для користувачів Adobe® Reader®.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 820 умовних
одиниць.
Комп’ютерні програми Adobe® Acrobat® використовуються доволі широкою
аудиторію. Перш за все, це працівники рекламних агенцій, страхових компаній,
кадрових та медичних служб, туристичних фірм, маркетологи, фінансисти, банкіри, конструктори, архітектори, видавці, юристи, держслужбовці тощо.
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Adobe® Reader® є безкоштовною клієнтською програмою, яка призначена для перегляду, пошуку та друку PDF файлів.
Завантажити ії можна з офіційного вебсайту www.adobe.ua.

2. Adobe® Creative Suite®
Adobe® Creative Suite® 4 являє собою шість тісно інтегрованих пакетів прикладних програм та послуг, що значно підвищують продуктивність та дозволяють створювати виразні роботи у сферах друку, відео-, аудіо- та веб-контенту, а
також для мобільних пристроїв.
Пакети Adobe® Creative Suite® 4 та окремі продукти, що входять до їх складу, використовуються видавництвами, друкованими та електронними засобами
масової інформації, рекламними агенціями, дизайнерськими і фотостудіями,
телевізійними каналами, постпродакшн-компаніями, типографіями та друкарнями, розробниками комп’ютерних ігор, архітектурними й конструкторськими
бюро, розробниками веб-сайтів та веб-дизайнерами, іншими творчими професіоналами.
Нижче наведені програми та сервіси, що входять до складу кожного з шести
пакетів. Зазначені продукти можуть бути реалізовані як у складі пакетів Adobe®
Creative Suite® 4, так і окремо.
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КОМПОНЕНТИ
Adobe® InDesign® CS4
Adobe® Photoshop® CS4
Extended

DESIGN
PREMIUM
•

DESIGN
STANDART
•

•

Adobe® Photoshop® CS4

WEB PREMIUM

WEB
STANDART

PRODUCTION
PREMIUM

MASTER
COLLECTION
•

•

•

•

•

•

•

Adobe® Illustrator® CS4

•

•

•

Adobe® Acrobat® 9 Pro

•

•

•

Adobe® Flash® CS4
Professional

•

•

•

Adobe® Dreamweaver® CS4

•

•

•

Adobe® Fireworks® CS4

•

•

•

•

•

•

•

Adobe® Contribute® CS4

•
•

•
•

Adobe® After Effects® CS4

•

•

Adobe® Premiere® Pro CS4**

•

•

•

•

Adobe® OnLocation® CS4**

•

•

Adobe® Encore® CS4**

•

•

Adobe® Soundbooth® CS4

•

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ, СЛУЖБИ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМІ
Adobe® Bridge CS4

•

•

•

•

•

•

Adobe® Device Central CS4

•

•

•

•

•

•

Adobe® Dynamic Link
Adobe® Version Cue® CS4
Середня роздрібна ціна для
комерційних організацій

•
•

•

•

•

2268 у.о.

1760 у.о.

2140 у.о.

1260 у.о.

•
•

2140 у.о.

3150 у.о.

Огляд основних продуктів, що входять до складу пакетів
Adobe® Photoshop® CS4 – професійний інструмент для редагування растових зображень, в
якому реалізовані нові можливості налаштування
зображень та створення масок, покращена корекція
кольорів, прискорена обробка графіки і вдосконалена обробка контенту.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 880 умовних одиниць.
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Adobe® Photoshop® Extended CS4 – професійний інструмент редагування растрових зображень з
розширеними функціями роботи з 3D і відео.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 1260 умовних одиниць.

Adobe® InDesign® CS4 – інструмент для створення професійних макетів та дизайнерських рішень, а також інтерактивних документів PDF і вражаючих роликів для відтворення в Adobe® Flash®
Player.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 880 умовних одиниць.

Adobe® Illustrator® CS4 – професійний інструмент для роботи з векторними зображеннями.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 750 умовних одиниць.

Adobe® Flash® CS4 Professional – інструмент
для створення і публікації інтерактивного контенту
на базі формату Flash®.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 880 умовних одиниць.
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Adobe® Dreamweaver® CS4 – промисловий
стандарт для обробки web-матеріалів. Дозволяє користувачам ефективно проектувати, розробляти та
підтримувати веб-сайти.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 500 умовних одиниць.

Adobe® Premiere® Pro CS4 – інструмент
для відео-монтажу у форматах RED, AVCHD, P2,
XDCAM EX, HD, SD та інших.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 1000 умовних одиниць.

Adobe® After Effects® CS4 – це набір гнучких
інструментів, що дозволяють легко й швидко створювати вражаючі візуальні ефекти та анімовану
графіку на рівні сучасних блокбастерів. Різноманітні інструменти та ефекти допомагають втілювати
всі ідеї в процесі створення фільмів, відеоматеріалів
та мультимедійних матеріалів.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 1260 умовних одиниць.
За допомогою Adobe® Soundbooth® CS4 вебдизайнери, відеомонтажери та інші професіонали
можуть створювати та обробляти аудіозаписи, музику, додавати звукові ефекти та багато іншого.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 250 умовних одиниць.
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Adobe® Contribute® CS4 забезпечує просте та
швидке оновлення сайтів та блогів, а також підтримує спільну роботу багатьох авторів. Адміністратор
може задавати сценарії або редактори, що оновлюють контент з браузера. Для роботи з програмою не
потрібні спеціальні знання з програмування.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 250 умовних одиниць.

Деякі інші продукти, що не входять в пакети CS4
Adobe® Photoshop® Lightroom – професійний
інструмент для організації ефективного технологічного процесу в сучасній фотографії.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 360 умовних одиниць.

Adobe® Photoshop® Elements – інструмент
для редагування, створення та публікації фотографій. Продукт орієнтований на домашніх користувачів, а також офісне використання. Має обмежену,
у порівнянні з Adobe® Photoshop® CS4, функціональність, достатню для домашніх потреб.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 160 умовних одиниць.
Adobe® Premiere® Elements – інструмент для
редагування, створення та публікації відео- матеріалів. Продукт орієнтований на домашніх користувачів, а також офісне використання. Має обмежену, у
порівнянні з Adobe® Premiere® Pro CS4, функціональність, достатню для обробки домашнього відео
та здійснення нескладного відео-монтажу.
Середня роздрібна вартість для комерційних організацій – від 160 умовних одиниць.
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ІV. Відповідальність за порушення авторських
прав на комп’ютерні програми.
Згідно із українським законодавством, за порушення авторських прав передбачено три види юридичної відповідальності: цивільна, адміністративна та кримінальна. У цьому посібнику будуть розглянуті останні дві.
Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне
тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав,
якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням всіх примірників
творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з конфіскацією та знищенням всіх
примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою,
або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років,
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально
використовувалися для їх виготовлення.
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Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо
її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Об’єктивна сторона злочину полягає в незаконному відтворенні, розповсюдженні комп’ютерних програм і баз даних або іншому навмисному порушенні авторського права.
Основним законодавчим актом, що регулює суспільні відносини у сфері захисту прав інтелектуальної власності на комп’ютерні програми, є Закон України «Про авторське право та суміжні права». Цей Закон містить роз’яснення всіх
зазначених у диспозиції статті 176 КК України термінів, що суттєво полегшує
кваліфікацію протиправного діяння, та відкидає можливість неоднозначного її
тлумачення.
Так, відповідно до норм Закону:
Відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового
чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або
іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер.
Розповсюдження об’єктів авторського права і (або) суміжних прав - будь-яка
дія, за допомогою якої об’єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих
об’єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити
доступ до цих об’єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.
Інші порушення авторського права і суміжних прав визначені у статті 50
вказаного Закону та полягають у:
•
піратстві у сфері авторського права і (або) суміжних прав – опублікуванні,
відтворенні, ввезенні на митну територію України, вивезенні з митної території України і розповсюдженні контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних
програм і баз даних, фонограм, відеограм і програм організацій мовлення);
•
вчиненні інших дій, що створюють загрозу порушенню авторського права
і (або) суміжних прав.
Згідно з Законом, контрафактним примірником твору, фонограми, відеограми є примірник, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію
України без згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних
прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.
Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого
ст. 176 КК України, є наявність матеріальної шкоди, завданої правовласнику у
значному, великому або особливо великому розмірах.
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Розмір шкоди розраховується на підставі Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», яким визначено, що у нормах адміністративного та кримінального законодавства, у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги у
розмірі, що дорівнює 50 відсоткам однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку
на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
Відповідно до статті 55 Закону України «Про Державний бюджет України
на 2009 рік», з 1 січня 2009 року розмір мінімальної заробітної плати становить
605 гривень.
Тобто розмір матеріальної шкоди, завданої правовласнику складає:
• у значному розмірі - 6050 гривень;
• у великому розмірі – 60500 гривень;
• в особливо великому розмірі – 302500 гривень.
Розмір шкоди розраховується правовласником або його представником виходячи з вартості комп’ютерних програм, аналогічних виявленим у правопорушника. Підтвердженням вартості ліцензійного програмного забезпечення може
бути довідка від правовласника або його прайс-ліст із зазначенням вартості програмних продуктів на день перевірки.
Об’єктом цього злочину є суспільні відносини, що виникають у процесі створення та використання комп’ютерних програм. Безпосереднім об’єктом злочину
є захищені законодавством України авторські права.
Відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права»
комп’ютерна програма є об’єктом авторського права.
Комп’ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем,
символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для
зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети
або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах).
Суб’єктом злочину є фізична особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності. Спеціальним суб’єктом злочину є службова особа.
Ураховуючи, що однією з основних форм порушення авторських прав на
комп’ютерні програми є їх використання при здійснені господарської діяльності – у
бухгалтерському обліку, виробничій діяльності, при наданні послуг населенню, відповідальність за їх вчинення буде нести службова особа – керівник підприємства.
Суб’єктивна сторона характеризується наявністю в діях правопорушника умислу.
Для документування факту навмисного порушення авторських прав на
комп’ютерні програми необхідно ретельно опитати всіх осіб, причетних до його
вчинення (продавець, приватний підприємець, власник незаконно виготовленої
продукції, керівник підприємства, системний адміністратор тощо). В поясненні обов’язково слід відобразити факт відсутності будь-яких ліцензійних угод на
використання об’єктів права інтелектуальної власності та джерело походження
контрафактних примірників. Також свідченням навмисного порушення авторського права може бути ігнорування з боку правопорушника попередження правовласника, або його представника про незаконні дії.
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Кодекс України про адміністративні правопорушення:
Стаття 51-2. Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності
Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації
мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу,
корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо),
привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на
об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподаткованих
мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та
обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.
Для кваліфікації правопорушення за цією статтею КУпАП необхідно використовувати зазначенні вище положення Закону України «Про авторське право
та суміжні права». Єдиною відмінністю від ст. 176 КК України є сума завданої
правовласнику шкоди, яка є меншою за ту, що передбачена кримінальним законодавством.
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V. Практичні аспекти викриття фактів незаконного
використання програмного забезпечення.
Стан криміногенної обстановки.
Проведений Департаментом ДСБЕЗ МВС України аналіз викритих
впродовж 2002-2008 років злочинів зазначеної категорії свідчить про те, що
комп’ютерне піратство є одним з основних видів порушень прав інтелектуальної
власності. Так, серед 2295 виявлених злочинів, 1020 (45%) - пов’язані з незаконним використанням комп’ютерних програм. Якщо у 2002 році було виявлено 73
таких злочини, то у 2003 вже 120, у 2004 – 188, у 2005 – 152, у 2006 – 175, у 2007
– 171, а у 2008 – 164.
Комп’ютерне піратство, як правило, набуває таких форм:
1. Незаконне відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм на
компакт-дисках
У лютому 2008 року в Черкаській області викрито факт тиражування
приватним підприємцем неліцензійного програмного забезпечення в магазині
комп’ютерної техніки. Вилучено комп’ютери та контрафактні компакт-диски
на суму понад 15 тис. грн. За фактом порушення авторського прав корпорацій
Adobe Systems Inc., Microsoft та Corel порушено кримінальну справу за ст. 176 КК
України, яку закінчено розслідуванням та направлено до суду з обвинувальним висновком.
На Кіровоградщині викрито факт тиражування у комп’ютерному клубі неліцензійного програмного забезпечення. Вилучено комп’ютерну техніку та
контрафактні компакт-диски на суму понад 30 тис. грн. У результаті судового
розгляду громадянина Логинова визнано винним у вчинені злочину, передбаченого
ст. 176 КК України, та призначено йому покарання у вигляді 1 року позбавлення
волі з випробним терміном на 1 рік.
2. Незаконна інсталяція програмного забезпечення на комп’ютерну техніку, яка в подальшому реалізується у торгівельних мережах
В Одеській області порушено кримінальну справу за ст. 176 КК України відносно громадянина, який здійснював реалізацію комп’ютерної техніки із встановленим на ній неліцензійними програмним забезпеченням. Сума матеріальних збитків, завданих Adobe та Microsoft становить 400 тис. грн. У результаті судового
розгляду громадянина Качкіна визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 176 КК України, та призначено йому покарання у вигляді 3 років позбавлення
волі з випробним терміном на 1 рік.

19

Broshure_block.indd 19

30.06.2009 14:08:52

Adobe Systems Inc.

3. Використання неліцензійних комп’ютерних програм при здійснені господарської діяльності – в бухгалтерському обліку, виробничій діяльності, при наданні послуг населенню
У січні 2008 року в Львівській області порушено кримінальну справу за ст. 176 КК
України відносно посадових осіб приватного підприємства, які використовували неліцензійне програмне забезпечення на комп’ютерній техніці суб’єкту господарювання.
Сума завданих компанії Adobe матеріальних збитків склала 100 тис. грн.
4. Розповсюдження комп’ютерних програм у локальних мережах та мережі
загального доступу Інтернет
У лютому 2009 року в м. Києві порушено кримінальну справу відносно громадянина, який організував незаконне розповсюдження за допомогою мережі Інтернет
комп’ютерних програм Adobе. Сума завданих правовласнику матеріальних збитків перевищила 5 млн. грн. Кримінальну справу направлено до суду з обвинувальним висновком.
Даний вид правопорушення набуває стрімкого поширення та за темпами зросту
випереджає розповсюдження контрафаткних продуктів на компакт-дисках.

Порядок організації та проведення перевірки
суб’єктів господарювання.
1. Підстави для проведення перевірки
Перевірка дотримання законодавства у сфері додержання авторських прав
на комп’ютерні програми проводиться на підприємствах за наявності підстав
(заяви громадян, повідомлення службових осіб підприємств, установ, організацій, повідомлення засобів масової інформації, оформлена належним чином
інформація щодо вчинення злочину чи адміністративного правопорушення) та
відповідно до положень Конституції України, Кримінального і Кримінальнопроцесуального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 5.07.1993 року № 510 «Про
утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю».

2. Направлення на перевірку.
Згідно з п. 24 ст. 11 Закону України „Про міліцію” органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб’єкту господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку.
У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу
міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади,
звання і прізвища працівників міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції (додаток 1).
Направлення повинно бути виписане та заповнене відповідним чином до
початку перевірки. Особливу увагу необхідно приділити встановленню точної
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організаційно-правової форми, назви та місця знаходження підприємства, яке
перевіряється.

3. Протокол огляду місця події.
Огляд місця події є першочерговою слідчою дією та єдиним процесуальним
документом, що може бути складений до порушення кримінальної справи (додаток 2).
Порядок його складання регламентовано ст. ст. 190, 191 та 195 КПК України.
Особливості складання протоколу огляду місця події під час перевірки
суб’єкта господарювання полягають в обов’язковій фіксації дій працівників міліції, пов’язаних з оглядом комп’ютерів, що знаходиться на підприємстві. Ключовим завданням в ході огляду комп’ютерної техніки є встановлення фактів використання комп’ютерних програм та виявлення ознак їх контрафактності.
Це можливо або шляхом застосування спеціальних програм сканування, або
за допомогою меню «Пуск».
1. Використання меню «Пуск»:
• натисніть на меню «Пуск» та оберіть пункт «програми», після чого Ви побачите групу програм, назви яких починаються зі слова Adobe;
• натисніть на меню «Пуск», далі «настройка», «панель керування», «встановлення та видалення програм». У разі наявності програмного забезпечення
Adobe® Ви побачите стрічку, що починається зі слова Adobe та назви конкретного програмного продукту.
• після того, як Ви знайшли будь-яку програму Adobe®, встановлену на
комп’ютері, необхідно отримати всі необхідні докази, що підтверджують її ліцензійність.
• перевірте каталоги з документами. Якщо на ПК встановлено програмне
забезпечення Adobe®, то автоматично будуть створені файли контента, які зазвичай знаходяться разом з іншими файлами. Комп’ютерні програми можуть
бути деінстальовані, але робочі файли скоріш за все не будуть видалені.
2. Використання спеціальних програм сканування.
Відкрийте зміст СD-диску у додатку до цього посібнику та знайдіть файл, що
має назву Adobe_scan_tool. Після його запуску на екрані з’явиться вікно DOS,
що свідчить про початок процесу сканування. Після завершення сканування вікно автоматично закриється.
Результати сканування будуть збережені в окремому файлі у кореневому
каталозі С:\ під ім’ям AdobeScan_pcname.txt. Отриманий файл необхідно перемістити у створену нову папку.
Після цього слід запустити програму Extractor.exe =>. Відкриється діалогове
вікно:
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Натиснувши кнопку <<, відкриється наведене нижче інше діалогове вікно, в
якому необхідно обрати папку, де збережені отримані в результаті аналізу файли. Натисніть ОК.

Після натиску на кнопку << відкриється ще одне вікно. Оберіть директорію,
де будуть збережені файли результату (необхідно створити нову папку). У цьому ж вікні потрібно заповнити поле File name та надати ім’я файлу результату
(наприклад, «результати пошуку»). Натисніть Open.

Натисніть ОК для запуску процесу об’єднання файлів.
Відкрийте новий створений файл за допомогою програми Excel та додайте
наступну строку заголовку:
Date
(Дата)

PC Name
(Имя ПК)

User Name
(Имя пользователя)

Path
(Путь)

Exe Name
(Имя выполняемого
файла)

File Size
(Размер файла)
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У результаті Ви отримуєте інформацію про час сканування, кількість виявлених програмних продуктів Adobe®, їх назву, місце знаходження на даному
комп’ютері та розмір файлів.
Спробуйте використати її на власному комп’ютері, де встановлено
комп’ютерні програми Adobe® (платні чи безплатні). Маючи практику використання цієї програми, вся операція по її застосуванню займе не більше 5 хвилин
на один комп’ютер.
Під час використання програми в ході перевірки підприємства обов’язкова
участь двох понятих, яким необхідно пояснити ціль сканування та його результати. Також можна застосовувати відеозйомку. Порядок та результати сканування необхідно відобразити у протоколі огляду місця події.
Швидкість та простота зазначеної програми дозволить зберегти час на перевірку та отримати необхідну доказову базу.
Після отримання результатів сканування необхідно:
•
запросити на виявлені комп’ютерні програми Adobe® ліцензії або коробки;
•
співставити ліцензії/коробки з виявленими програмами;
•
зафіксувати в протоколі огляду місця події ключі і коди всіх програм.
Під час огляду комп’ютерної техніки ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ, що:
• Комп’ютерні програми Adobe® Reader®, Adobe® Flash® Player, Adobe®
Air® є безкоштовними та не потребують перевірки на предмет правомірності їх використання (ці програми безкоштовно інсталюються з офіційного веб-сайту www.adobe.ua або www.adobe.com).
• Інші програмні продукти є платними та вимагають підтвердження правомірності використання.
• Ліцензія на комп’ютерні програми Adobe® може мати електронну форму (TLP). Не варто вимагати письмової (з печатками або на офіційному
бланку): ії просто не існує.
• На підприємстві можуть використовуватись безкоштовні 30-денні trialверсії (випробувальні версії) на певні програмні продукти (див. на офіційному веб-сайті), що інсталюються з сайту Adobe®.
• Як правило, виявлення однієї неліцензійної програми Adobe® свідчить
про завдання правовласнику шкоди у значному розмірі, тобто є підґрунтям для ініціювання кримінального судочинства.
Якщо до перевірки залучено фахівця у сфері комп’ютерних програм, огляд
комп’ютерної техніки здійснюється ним, а всі його дії, пов’язані з оглядом,
фіксуються у протоколі. За результатами огляду складається висновок спеціаліста, де обов’язково описується програмне забезпечення, що встановлене на
комп’ютерах, його кількість та наявні ознаки неліцензійності.
Висновок фахівця з зазначенням ознак контрафактності є підставою вважати, що
підприємство використовує у своїй діяльності неліцензійні програмні продукти.
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У залежності від їх виду та кількості, а також розміру завданих правовласнику збитків, в діях посадових осіб суб’єкту господарювання можуть вбачатися
або ознаки складу кримінального злочину, або ознаки адміністративного правопорушення.
Після детального опису дій, пов’язаних із оглядом комп’ютерів, та виявлення
ознак незаконного використання програмного забезпечення Adobe®, необхідно
приймати рішення при вилучення комп’ютерної техніки.

4. Вилучення комп’ютерної техніки на підприємстві.
Відповідно до п. 24 ст. 11 Закону України „Про міліцію” вилучення носіїв
контрафактного програмного забезпечення має здійснюватись за рішенням суду,
в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій. Тому, під
час перевірки працівнику міліції необхідно прийняти одне з трьох рішень:
• Звернутись до суду з поданням про отримання дозволу на вилучення продукції (додаток 3) у день проведення перевірки. Отримавши під час перевірки підприємства достатню кількість доказів порушення авторських
прав компанії Adobe® (у тому числі заяву про порушення авторських прав
Adobe® та матеріали перевірки - протокол огляду місця події, пояснення,
висновок спеціаліста, який брав участь у проведенні огляду) звернутися
з поданням до районного суду про отримання дозволу на вилучення ПК.
Подання може бути підготовлено до початку перевірки або в ході її проведення. До суду необхідно подати докази порушення авторських прав.
• Опечатати та вилучити, згідно з протоколом огляду місця події,
комп’ютерну техніку з незаконно встановленими комп’ютерними програмами Adobe®, залишивши керівництву підприємства на відповідальне
зберігання. У цьому випадку керівника підприємства необхідно письмово попередити про кримінальну відповідальність за приховування майна згідно зі ст. 388 Кримінального Кодексу України. Також, обов’язково
скласти акт передачі описаного майна чи відібрати письмову розписку від
особи, якій залишено комп’ютерну техніку на відповідальне зберігання.
Після цього потрібно звернуться до суду з поданням про отримання дозволу на вилучення продукції. Отримавши постанову суду (додаток 4),
слід направити вилучену комп’ютерну техніку до спеціаліста для подальшого проведення дослідження.
• Вилучити комп’ютерну техніку на підставі ст. 265 КУпАП. Якщо у ході
перевірки встановлено ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51-2 КУпАП, вилучення комп’ютерної техніки може здійснюватись за ст. 265 КУпАП з обов’язковим складанням протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 5).
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5. Пояснення осіб.
Пояснення осіб, причетних до незаконного використання комп’ютерних програм під час здійснення господарської діяльності, є одним з основних документів, що визначає ступень вини кожного з опитуваних та може бути джерелом доказів порушення авторських прав компанії Adobe®.
Працівників підприємства та його керівників необхідно опитувати окремо
один від одного та ретельно з’ясовувати всі обставини, пов’язані з незаконним
використанням комп’ютерних програм Adobe®.
Обов’язково перед кожним з опитуваних необхідно поставити такі запитання:
1. З якого часу Ви працюєте на підприємстві, у якій посаді та які на Вас покладено функціональні обов’язки?
2. Яку комп’ютерну техніку Ви використовуєте для виконання покладених
обов’язків?
3. Хто з керівників підприємства безпосередньо давав Вам вказівки щодо користування певними комп’ютерами та комп’ютерними програмами?
4. Чи відомо Вам яке програмне забезпечення встановлено на Вашому робочому комп’ютері?
5. Чи були вказані програмні продукти вже встановлені на Вашому
комп’ютері, чи Ви самостійно їх встановлювали? Якщо Ви самостійно встановили комп’ютерні програми, поясніть, будь-ласка, джерело їх походження.
6. Хто на Вашому підприємстві відповідає за роботу комп’ютерної техніки та,
відповідно, здійснює її технічне обслуговування?
7. Чи виникали в Вас сумніви щодо законності використання на Вашому та
інших комп’ютерах програмного забезпечення? Чи доводили Ви до керівництва
підприємства це питання (до кого особисто) та яка була реакція?
8. Чи відомо Вам що законодавством України (Закон «Про авторське право
та суміжні права», Цивільний кодекс України) передбачено захист комп’ютерних
програм, як об’єкта авторського права?
До керівника підприємства додатково необхідно ставити такі запитання:
1. Хто на Вашому підприємстві приймає рішення про закупівлю комп’ютерної
техніки та комп’ютерних програм?
2. Де була придбана комп’ютерна техніка, що використовується на підприємстві та коли?
3. Які комп’ютерні програми використовуються на підприємстві та де вони
були придбані?
4. Хто встановлював комп’ютерні програми?
5. Хто займається адмініструванням комп’ютерної техніки, що використовується на вашому підприємстві?
6. Чи звертались до Вас представники компанії Adobe® з приводу незаконного використання комп’ютерних програм та яка була Ваша реакція?
7. Чи використовує Ваше підприємство комп’ютерні програми інших виробників?
8. Скільки комп’ютерів використовується на Вашому підприємстві?
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6. Проведення дослідження.
Проведення дослідження є наступним етапом дослідчої перевірки та розглядається як одне з основних джерел доказів порушення авторського права компанії Adobe®. Для проведення дослідження необхідно залучити спеціаліста – особу,
яка має відповідну освіту та достатній рівень знань у сфері комп’ютерної техніки
та програмного забезпечення.
У залежності від носія комп’ютерної програми об’єктом дослідження може
бути компакт-диски із записом комп’ютерних програм або комп’ютерна техніка
з встановленим програмним забезпеченням.
У залежності від об’єкта дослідження відрізняються питання, що ставляться
до спеціаліста чи експерта (додаток 6).
Для дослідження компакт-дисків спеціалісту ставляться такі запитання:
1. Чи відносяться надані для дослідження диски для лазерних систем зчитування до примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних
програм, баз даних?
2. Чи відповідають надані для дослідження диски для лазерних систем зчитування законодавству України, що визначає умови розповсюдження примірників
фонограм, відеограм, аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм та баз даних? Якщо ні, то які ознаки вказують на це?
3. Яка вартість наданих для проведення дослідження дисків для лазерних
систем зчитування?
Питання про вартість наданих для дослідження необхідно для подальшої
кваліфікації протиправного діяння за ст. 203-1 (Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування) Кримінального кодексу України.
При дослідженні комп’ютерної техніки перед спеціалістом ставляться такі
запитання:
1. Яка операційна система встановлена на жорстких дисках даних системних блоків?
2. Які програмні продукти та коли встановлені на жорстких дисках системних блоків та їх призначення?
3. Чи є дане програмне забезпечення ліцензійним?
4. Кому належать авторські права на дані комп’ютерні програми?
5. Чи передавалися права розповсюдження на території України встановленого програмного забезпечення?
6. Чи дозволено правовласником надавати ідентифіковане програмне забезпечення у користування?
7. При наявності встановлених неліцензійних програм, яка сума збитку завдана правовласнику в результаті незаконного використання?
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Результатом проведеного дослідження є висновок спеціаліста (експерта)
(додаток 7).
У випадку, коли спеціалістом не може бути встановлена сума завданих правовласнику збитків необхідно звернутись до юридичного представника правовласника з окремим листом із додатком у вигляді копії висновку спеціаліста.
Відповіддю на зазначений лист буде заява юридичного представника правовласника про порушення авторських прав із розрахунком суми завданих матеріальних збитків та підтвердженням зазначеної суми.
Зібрані матеріали дослідчої перевірки, а саме:
1. матеріали перевірки суб’єкта господарювання, що включають протокол
огляду місця події і пояснення,
2. висновок спеціаліста щодо вилучених носіїв комп’ютерних програм,
3. заява про порушення авторського права із зазначенням суми завданих матеріальних збитків, необхідно направити до слідчого підрозділу для вирішення
питання про порушення кримінальної справи.
Якісно зібрані матеріали дослідчої перевірки допомагають швидко провести першочергові та подальші слідчі дії (допитати свідків, провести експертизу
комп’ютерної техніки, пред’явити обвинувачення, визнати цивільним позивачем
тощо) та надіслати кримінальну справу з обвинувальним висновком до суду.

27

Broshure_block.indd 27

30.06.2009 14:08:52

Adobe Systems Inc.

ДОДАТКИ

28

Broshure_block.indd 28

30.06.2009 14:08:52

Виявлення та документування порушень авторських прав на комп’ютерні програми

Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
від 11.11.2006 №1110

НАПРАВЛЕННЯ
на перевірку суб’єкта господарської діяльності
Направлення на перевірку ______ТОВ „Медіатрейд”____________________
(назва суб’єкта господарської діяльності, який перевіряється)

_____________________________________________ видане __23.06.2009,

(дата видачі)

у журналі реєстрації направлень на перевірку суб’єктів господарської діяльності
УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві
(назва підрозділу міліції, працівники якого проводять перевірку)

зареєстровано за № 234.
Перевірка проводиться з 23.06.2009 до 26.06.2009 з метою
(дата початку перевірки)

(дата закінчення перевірки)

Викриття фактів незаконного використання комп’ютерних програм
(мета перевірки)

та на підставі звернення юридичного представника Adobe Systems в Україні
(заяви, повідомлення, звернення громадянина, службової особи підприємства, установи, організації; звернення народного депутата України; повідомлення засобів масової інформації; постанови, письмового доручення органу дізнання,
слідчого, прокурора; ухвали суду; матеріалів, що зібрані міліцією; запиту іншого правоохоронного органу України; запиту міжнародного правоохоронного органу; запиту повноважних державних органів, установ та організацій, визначених
Кабінетом Міністрів України; доручення Президента України, Кабінету Міністрів України; плану перевірок тощо)

яка (яке, які, який) зареєстровано 22.06.09

за № 5/5678 .

(дата реєстрації)

Вид перевірки: _____________ _____________________________________
Проведення перевірки доручено: старшому о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві майору міліції Коваленку І.І.
(посада, спеціальне звання, прізвище та ініціали осіб, яким доручено проведення перевірки)

______________________________________________________________
Керівник підрозділу: Начальник УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві полковник
міліції Макаренко О.О.
(посада, звання, підпис, ініціали, прізвище)

Місце відбитку печатки органу міліції
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Додаток № 2

ПРОТОКОЛ
огляду місця події
м. Київ

„23” червня 2009 року

Мною, старшим о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві майором міліції
Коваленком І.І., за участю спеціаліста з питань інтелектуальної власності Тодосійчук І.М.
в період часу з „11” год. «00” хв. до „17” год. „00” хв.,
в присутності понятих:
1. Петрова Сергія Вікторовича,
мешкає за адресою: м. Київ, вул. Салютна, 24, кв. 13
2. Сидорова Семена Семеновича,
мешкає за адресою: м. Київ, вул. Гагаріна, 16, кв. 24
та директора ТОВ „Медіатрейд” Купріянова Олега Михайловича,
у зв’язку з розглядом звернення юридичного представника Adobe Systems в
Україні щодо порушення авторських прав посадовими особами ТОВ „Медіатрейд”
при здійсненні комерційної діяльності,
із дотриманням вимог ст. ст. 190, 191 та 195 КПК України проведено огляд
місця події.
Перед початком огляду понятим, відповідно до ст. 127 КПК України,
роз’яснено іх права та обов’язки.
Об’єктом огляду місця події є: приміщення ТОВ „Медіатрейд”, розташоване
за адресою: м. Київ, вул. Нововокзальна, 12, офіс 23. Основним видом діяльності
підприємства є надання рекламних послуг. Приміщення належить ТОВ „Медіатрейд” на підставі договору оренди від 3.07.2008. Розмір кімнати складає 32 квадратних метри. У приміщенні розташовані: зліва від входу робочий стіл директора ТОВ „Медіатрейд” Купріянова О.М., напроти входу - робочий стіл менеджера
ТОВ „Медіатрейд” Конєва М.В.., справа від входу - робочий стіл помічника директора Саприкіної О.І. Справа, біля вхідної двері, розташована шафа з документами та паперами підприємства.
Під час огляду робочих місць працівників підприємства встановлено, що на всіх
робочих столах міститься комп’ютерна техніка.
На робочому столі Купріянова О.М. знаходиться комп’ютер (серійний номер
системного блоку № 26474088 ІС). Під час огляду інформації, що розміщена на
жорстких дисках даного комп’ютеру, спеціалістом з питань інтелектуальної
власності Тодосійчук І.М., (або оперуповноваженим, у разі відсутності спеціаліста) за участю понятих та Купріянова О.М. встановлено, що на комп’ютері відтворено комп’ютерні програми:
1. Операційна система Microsoft Windows XP Professional SP1 російська версія з серійним номером (параметр системного реєстру ProductId) 55683-ОЕМ0013917-41056.
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2. Adobe Acrobat Professional 7.0. Аналіз властивостей відповідних файлів і папок дозволяє стверджувати, що даний ПП було встановлено 17.01.2008 о 9:29.
Документів, що засвідчують факт законного придбання та використання
вказаних комп’ютерних програм на момент проведення огляду не надано. Таким
чином, ідентифіковані ПП мають ознаки контрафактності.
На робочому столі менеджера ТОВ „Медіатрейд” Конєва М.В. встановлено
комп’ютер (серійний номер системного блоку № 657589 VD).
Під час огляду інформації, що розміщена на жорстких дисках даного
комп’ютеру, спеціалістом з питань інтелектуальної власності Тодосійчук І.М.,
(або оперуповноваженим, у разі відсутності спеціаліста) за участю понятих та
Конєва М.В. встановлено, що на комп’ютері відтворено комп’ютерні програми:
1 Операційна система Microsoft Windows XP Professional SP2 російська версія з серійним номером (параметр системного реєстру ProductId) 55274-6422213823-23587,
2 Adobe InDesign CS3. Авторські права на даний ПП належать компанії Adobe
Systems Inc.. Аналіз властивостей відповідних файлів і папок дозволяє стверджувати, що даний ПП було встановлено 17.01.2008 о 9:29.
3. Adobe Photoshop CS4. Авторські права на даний ПП належать компанії Adobe
Systems Inc.. Аналіз властивостей відповідних файлів і папок дозволяє стверджувати, що даний ПП було встановлено 23.01.2008 о 10:04.
Документів, що свідчать про факт законного придбання та використання зазначених комп’ютерних програм на момент проведення огляду не надано. Таким
чином, ідентифіковане програмне забезпечення має ознаки контрафактності.
На робочому столі помічника директора Саприкіної О.І. знаходиться
комп’ютер (серійний номер системного блоку № 353434 С). Під час огляду інформації, що розміщена на жорстких дисках даного комп’ютеру, спеціалістом з питань інтелектуальної власності Тодосійчук І.М., (або оперуповноваженим, у разі
відсутності спеціаліста) за участю понятих та Саприкіної О.І. встановлено, що
на комп’ютері відтворено комп’ютерні програми:
1. Операційна система Microsoft Windows XP Professional SP2 російська версія з серійним номером (параметр системного реєстру ProductId) 21504-OEM00001587-76960 та ключем продукту (ProductKey) PTVK6-28RWK-2MRCW2CMYY-DRPHM.
2. Adobe Creative Suite 4 Design Premium. Авторські права на даний пакет програм належать компанії Adobe Systems Inc.. Аналіз властивостей відповідних файлів і папок дозволяє стверджувати, що його було встановлено 29.02.2008 о 17:54.
Документів, що підтверджують факт законного придбання та використання
даних комп’ютерних програм, на момент проведення огляду не надано. Таким чином, ідентифіковані продукти мають ознаки контрафактності.
За результатами огляду 3 комп’ютерів, що використовуються у господарській
діяльності ТОВ „Медіатрейд” встановлено, що програмне забезпечення, відтворене на них, має ознаки контрафактності, тобто використовуються з порушенням
Закону України «Про авторське право та суміжні права».
На підставі постанови Голови Солом’янського районного суду в м. Києві Власенка О.Г. від 23 червня 2009 року №232/09 (або керуючись ст. 265 КУпАП - без
постанови суду), під час огляду вилучено:
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1.
Системний блок № 26474088 ІС.
2.
Системний блок № 657589 VD.
3.
Системний блок № 353434 С.
Кожен з вилучених системних блоків поміщено у поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатано та скріплено паперовими стрічками з підписами
учасників огляду таким чином, щоб доступ до вилученої продукції без пошкодження упаковки не був можливим.
Вилучене буде знаходитись в УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві.
Протокол складено в 2 примірниках та прочитано присутнім вголос.
Заяви та зауваження __________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Поняті: 1. _____________________
2. _______________________
Присутні: ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві ___________________________
______________________________________________________________
Копію отримав(ла) «_____» червня 2009 року_______________________
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Додаток № 3
Голові Солом’янського
районного суду
м. Києва

ПОДАННЯ
про отримання дозволу на вилучення продукції
23 червня 2009 року 						

м. Київ

До Управління ДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення
юридичного представника Adobe Systems в Україні щодо порушення авторських
прав посадовими особами ТОВ «Медіатрейд» при здійсненні комерційної діяльності.
23 червня 2009 року працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві проведена перевірка згаданого підприємства, розташованого за адресою: м. Київ,
вул. Нововокзальна, 12, в ході якої встановлено факт комерційного використання програмних продуктів, авторські права на які, належать компанії Adobe
Systems Inc.
Проведене спеціалістом Тодосійчук І.М. дослідження жорстких дисків
комп’ютерів показало, що на них встановлено неліцензійне програмне забезпечення.
Посадовими особами ТОВ „Медіатрейд” на момент проведення перевірки не
було надано документів, які б свідчили про законність придбання та використання примірників зазначених програмних продуктів.
У зв’язку з тим, що в діях посадових осіб даного підприємства вбачаються
ознаки складу злочину, передбаченого статтею 176 КК України, для забезпечення збереження доказів їх протиправної діяльності та проведення експертизи
комп’ютерної техніки, керуючись п. 24 ст. 11 Закону України „Про міліцію”, прошу ухвалити рішення про вилучення в ТОВ „Медіатрейд” 3 (трьох) системних
блоків комп’ютерів.
Начальник відділення УДСБЕЗ
ГУМВС України в м. Києві
полковник міліції 					
„23” червня 2009 року
«УЗГОДЖЕНО»
Начальник УДСБЕЗ
ГУМВС України в м. Києві
полковник міліції					
«23» червня 2009 року

В.П. Петренко

О.О. Макаренко
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Додаток № 4

ПОСТАНОВА
про надання дозволу на вилучення продукції (документів)
23 червня 2007 року						

м. Київ

Голова (суддя) Солом’янського районного суду м. Києва _____________,
розглянувши подання УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві від 23 червня 2009
року №___ щодо отримання дозволу на вилучення комп’ютерної техніки в ТОВ
«Медіатрейд»,
ВСТАНОВИВ:
У провадженні Управління ДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали перевірки звернення юридичного представника Adobe Systems в
Україні щодо порушення авторських прав посадовими особами ТОВ „Медіатрейд” при здійснені комерційної діяльності.
23 червня 2009 року працівниками Управління ДСБЕЗ ГУМВС України
в м. Києві проведена перевірка ТОВ „Медіатрейд”, розташованого за адресою:
м. Київ, вул. Нововокзальна, 12, в ході якої встановлено факт комерційного використання програмного забезпечення, авторські права на яке, належать компанії Adobe Systems Inc.
Проведене спеціалістом Тодосійчук І.М. дослідження жорстких дисків 3
(трьох) комп’ютерів показало, що на них встановлено неліцензійне програмне
забезпечення.
Посадовими особами ТОВ „Медіатрейд” на момент проведення перевірки не
було надано документів, які б свідчили про законність придбання, використання
та розповсюдження примірників комп’ютерних програм.
У зв’язку з тим, що в діях посадових осіб ТОВ „Медіатрейд” вбачаються
ознаки злочину, передбаченого статтею 176 КК України, та з метою забезпечення збереження доказів протиправної діяльності, проведення експертизи
комп’ютерної техніки, виникла необхідність у вилученні 3 (трьох) системних
блоків комп’ютерів ТОВ „Медіатрейд”.
Вивчивши подання та матеріали перевірки звернення, вважаю, що подання
підлягає задоволенню через наявність достатніх підстав вважати, що вилучення
системних блоків комп’ютерів, має доказове значення для викриття вчиненого
правопорушення.
На підставі викладеного, п. 24 ст. 11 Закону України „Про міліцію”, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл Управлінню ДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві на вилучення
в ТОВ „Медіатрейд” 3 (трьох) системних блоків комп’ютерів.
Голова (суддя)Солом’янського
районного суду м. Києва
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Додаток № 5

ПРОТОКОЛ ___ №_____
(серія)

ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ЗА Ч. 1 СТ. 51-2 КУпАП
“23” червня 2009 року				
м. Київ
(найменування населеного пункту)
						
Я, старший оперуповноважений УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві
(посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол)

майор міліції Коваленко І.І.
склав цей протокол про те, що громадянин (-ка) :
1. Прізвище, ім’я та по батькові Купріянов Олег Михайлович
2. Дата та місце народження 17.05.1963 р.н.
3. Громадянство України
4. Місце роботи і посада директор ТОВ „Медіатрейд”
5. Місячний заробіток 900 грн. 6. На утриманні осіб не має
7. Місце проживання м. Київ, пр-т Перемоги, 10, кв. 23
9. Чи піддавався (-лася) протягом року адміністративному стягненню
не піддавався
(дата, яким органом, за що, вид стягнення)

10. Особа правопорушника засвідчується паспортом
серії СН №202298 виданий 22.08.2000 Старокиївським РУ ГУМВС України в м. Києві.
(вказати документ, коли і ким виданий, серія, номер)

23 червня 2009 року об 11.00 год. під час, перевірки ТОВ „Медіатрейд”, розташованого по вул. Нововокзальній, 12 у м. Києві (директор - Купріянов Олег Михайлович), встановлено факт комерційного використання програмних продуктів,
авторські права на які, належать компанії Adobe Systems Inc. Проведене спеціалістом Тодосійчук І.М. дослідження жорстких дисків 3 (трьох) комп’ютерів показало, що на них встановлено неліцензійне програмне забезпечення. Тобто, директор
ТОВ „Медіатрейд” Купріянов О.М., який, згідно з функціональними обов’язками,
відповідає за дотримання працівниками підприємства законодавства України,
(дата, час, місце вчинення і суть адміністративного правопорушення)

Вчинив (-ла) правопорушення, передбачене ч._1__ ст. 51-2 КУпАП
СВІДКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ:
1. Петров С. В., адреса: м. Київ, вул. Салютна, 24, кв. 13
підпис ________
2. Сидоров С. С., адреса: м. Київ, вул. Борщагівська, 67 кв. 78 підпис ________
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ПОТЕРПІЛІ
1. _______________, адреса______________________ підпис________
2. _______________, адреса______________________ підпис________
Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода 4800 гривень
(сума в гривнях)

Гр. Купріянову О.М.. роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені
ст. 268 КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться
“___” червня 2009 року
Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності_____
У присутності понятих
1. Петров С. В., адреса: м. Київ, вул. Салютна, 24, кв. 13
підпис ________
2. Сидоров С. С., адреса: м. Київ, вул. Борщагівська, 67 кв. 78 підпис ________
проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений ст. 264 КУпАП, що
були в ТОВ „Медіатрейд” та Купріянова О.М. Згідно зі ст. 265 КУпАП,
(прізвище та ініціали особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)

вилучені
для тимчасового зберігання 3 (три) системні блоки комп’ютерів ТОВ „Медіатрейд” (вказати ідентифікаційні номери).
(вказати перелік речей ,цінностей, документів, що являються знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення,

Системні блоки вилучено відповідно до протоколу огляду місця події від
23 червня 2009 року
їх індивідуальні ознаки, а за потреби – місця та обставини виявлення)

______________________________________________________________
Підписи понятих
			

1.______________________
2. ______________________

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності_____
Підпис працівника
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ
Управління Державної служби
боротьби з економічною злочинністю
вул. Володимірська, 15,
м. Київ, 01024, тел. 254-1270,
udsbez@gumvs.gov.ua

Додаток № 6
Судовому експерту з питань
інтелектуальної власності
Бернатовичу О.С.
вул. Берлінського, 9, м. Київ

“23” червня 2009 року №_______		
На №
від
Про проведення дослідження
23.06.2009 Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві проведено перевірку ТОВ «Медіатрейд» на предмет дотримання посадовими особами зазначеного підприємства законодавства у сфері авторських прав на комп’ютерні програми.
У зв’язку з цим, прошу Вас провести дослідження вилучених під час перевірки трьох системних блоків, за результатами якого надати відповіді на такі запитання:
1. Яка операційна система встановлена на жорстких дисках даних системних блоків?
2. Які програмні продукти та коли встановлені на жорстких дисках системних блоків та їх призначення?
3. Чи є дане програмне забезпечення ліцензійним?
4. Кому належать авторські права на дане програмне забезпечення?
5. Чи передавалися права розповсюдження на території України встановленого програмного забезпечення?
6. Чи дозволено правовласником надавати ідентифіковане програмне забезпечення у користування?
7. При наявності встановлених неліцензійних програм, яка сума збитків
завдана правовласнику в результаті незаконного використання?
Додаток: три системні блоки, поміщені у поліетиленовий пакет синього кольору, який опечатано та скріплено паперовими стрічками з підписами учасників огляду (таким чином, щоб доступ до вилученої продукції без пошкодження
упаковки був не можливий).
Начальник Управління 				

О.О. Макаренко

Коваленко
254-1132
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Додаток № 7

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА №3/12-2008
щодо матеріалів перевірки ТОВ «Медіатрейд»
“23” червня 2009 року				

м. Київ

Згідно з запитом від 23 червня 2009 року №7/9-55363 за підписом начальника Управління ДСБЕЗ ГУМВС України у м. Києві Макаренка О.О., для проведення дослідження у ТОВ «ІТ-консалтинг» було направлено копію матеріалів
проведеної перевірки ТОВ «Медіатрейд», розташованого по вул. Нововокзальній, 12 у м. Києві (на 5 аркушах).
На вирішення дослідження були поставлені такі питання:
1. «Яка операційна система встановлена на жорстких дисках даних
системних блоків?»
2. «Які програмні продукти та коли встановлені на жорстких дисках
системних блоків та їх призначення?»
3. «Чи є дане програмне забезпечення ліцензійним?»
4. «Кому належать авторські права на дане програмне забезпечення?»
5. «Чи передавалися права розповсюдження на території України
встановленого програмного забезпечення?»
6. «Чи дозволено правовласником надавати ідентифіковане програмне
забезпечення у користування?»
7. «При наявності встановлених неліцензійних програм, яка сума
збитків завдана правовласнику в результаті незаконного використання?»
Проведення дослідження доручено спеціалісту Тодосійчук Ірині Миколаївні, яка має вищу технічну освіту за спеціальністю «Прикладна математика», стаж
роботи у галузі дослідження комп’ютерної техніки та програмного забезпечення
з 2000 року, сертифікат IT Essential Microsoft Academy IT Program.

ЛІТЕРАТУРА
1.
2.

3.

Кримінальний кодекс України (в редакції Закону N 3423-IV [3423-15]
від 09.02.2006).
Усов А.И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической
экспертизы. Диссертация на соискание ученой степени. Специальность:
12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертизы,
теория оперативно-розыскной деятельности.
Офіційні джерела мережі Інтернет.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальні положення
1.
2.
3.

Інформація, що зафіксована у матеріалах перевірки, вважається спеціалістом достовірною. Спеціалістом не проводилось перевірки даної інформації з метою підтвердження її достовірності.
Інформація, що отримана з відкритих джерел мережі Інтернет, вважається спеціалістом точною.
Спеціаліст не має ніяких фінансових інтересів перед посадовими особами ТОВ «Медіатрейд».

Предмет та об’єкт дослідження

Предметом дослідження є: фактичні дані, що відносяться до властивостей
матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об’єктів.
Об’єктом дослідження є: копія матеріалів перевірки діяльності ТОВ
«Медіатрейд», розташованого по вул. Нововокзальній, 12 у м. Києві.

Об’єкт дослідження
Відповідно до копії матеріалів перевірки, на 3 системних блоках, розташованих в офісних приміщеннях ТОВ «Медіатрейд», виявлено факт використання
програмних продуктів з порушенням авторських прав.
На момент проведення перевірки дані системні блоки доставлені спеціалісту.
Інформація з жорстких дисків зчитувалась вільно. Досліджувана комп’ютерна
техніка знаходилась у технічно справному стані.

Результати дослідження
З метою ідентифікації системні блоки були позначені відповідним чином:
а) системний блок №2 – розташований у кімнаті 301,
б) системний блок №3 – розташований у кімнаті 301,
в) системний блок №6 – розташований у кімнаті 107,
1.
За результатами дослідження програмного забезпечення, яке ідентифіковане на жорсткому диску системного блоку з позначкою «№2» (згідно з додатком до протоколу огляду місця події від 05.12.2008), встановлено наступне.
1.1. Системний блок ідентифікується як: «Name/Organization» (робоче
місце користувача).
1.2. Огляд проводився 23.06.2009. Системний таймер показує астрономічний час Київського регіону.
1.3. На жорсткому диску досліджуваного системного блоку ідентифіковано
наступні програмні продукти, майнові авторські права на які належать компанії Adobe Systems Inc. (США):
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а) Adobe Acrobat Professional 7.0.
Програмні продукти компанії Adobe Systems Inc. випускаються у коробкових версіях або поставляються за програмами корпоративного ліцензування.

До складу коробкових версій входять
(в залежності від комплектації):
а) яскраво оформлена картонна коробка в
якості упакування:
Згідно з Законом України «Про розповсюдження
аудіовізуальних творів, фонограм, комп’ютерних
програм та баз даних» у верхньому лівому куті
коробки обов’язкова наявність контрольної марки

б) пластмасовий футляр з CD- або DVDдиском:
Захисна етикетка на футлярі виконана обов’язково
з пластику. На етикетці вказано номер SKU

в) керівництво користувача;
г) реєстраційна картка користувача;
д) додаткові друковані матеріали.
На внутрішній стороні компакт – диску у зовнішньому колі кільця мастерингу приведено SID – коди заводу виробника (коди IFPI). Компанія Adobe Systems
Inc. не тиражує свої програмні продукти на території України.
Таким чином, відсутність ознак ліцензійності, а також документів, що підтверджують факт законного придбання та використання ідентифікованого ПП,
свідчать про неліцензійність програмного продукту Adobe Acrobat 7 Professional
(1 примірник);

б) Adobe Photoshop CS2.
Документів, що свідчать про факт законного придбання та використання даного ПП, на момент проведення дослідження не надано. Таким чином, ідентифікований ПП має ознаки контрафактності.
2.
Правовласник ідентифікованих вище програмних продуктів, а саме
компанія Adobe Systems Inc., надає зазначене програмне забезпечення у користування за умови його офіційного придбання, що підтверджується:
1) елементами упаковки;
2) ліцензійними угодами чи ліцензійними договорами на поставку та обслуговування;
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3) реєстраційними картками чи картками користувачів;
4) примірниками ліцензійних носіїв інформації (компакт-диски, дискети)
із дистрибутивами ідентифікованих ПП,
5) бухгалтерськими документами (рахунки-фактури, договори поставки,
товарні чеки, касові чеки, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення і таке інше).
На момент проведення огляду даних документів не надано.

ВИСНОВКИ:
1.
На жорстких дисках системних блоків персональних комп’ютерів у
кількості 3 штук, що розташовані в офісному приміщенні ТОВ «Медіатрейд» по
вул. Нововокзальній, 12 у м. Києві, встановлені програмні продукти, майнові авторські права на які належать компанії Adobe Systems Inc. (США), а саме:
•
Adobe Acrobat 7 Professional – 1 примірник
•
Adobe Photoshop CS2 – 1 примірник
На момент проведення дослідження не було надано документів, що підтверджують факт законного придбання та використання ідентифікованих програмних продуктів.
У дослідницькій частині встановлено, що дані програмні продукти мають
ознаки контрафактності.
Оскільки визначення суми збитків, завданих правовласнику в результаті
незаконного використання програмних продуктів, є ексклюзивним правом правовласника, з приводу цього визначення необхідно звернутись до юридичного
представника Adobe Systems в Україні.
2.
Правовласник ідентифікованих вище програмних продуктів надає їх у
користування за умови офіційного придбання, що підтверджується:
1) елементами упаковки;
2) ліцензійними угодами або ліцензійними договорами на поставку та обслуговування;
3) реєстраційними картками чи картками користувачів;
4) примірниками ліцензійних носіїв інформації (компакт-диски, дискети) із
дистрибутивами (програмами установки) ідентифікованих ПП,
5) бухгалтерськими документами (рахунки-фактури, договори поставки, товарні чеки, касові чеки, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення і таке інше).
На момент проведення огляду даних документів не надано.
СПЕЦІАЛІСТ:				

І.М. ТОДОСІЙЧУК
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Додаток № 8

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2008 року

Справа № 1-35/2008р.

Кременецький районний суд Тернопільської області у складі:
		
головуючого 		
Зембри Є.Й.
		
при секретарі 		
Гаскевич С.Л.
		
за участю 		
прокурора Сідорова В.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременці справу про обвинувачення Зацного Юрія Святославовича, 12.04.1973 року народження, уродженця м. Кременець, жителя м. Кременець вул. l07 Кременецької дивізії, 18/11
Тернопільської області, приватного підприємця, із вищою освітою, одруженого,
який має на утриманні батька пенсійного віку, українця, громадянина України,
раніше не судимого, за частиною 1 Статті 176 КК України,

ВСТАНОВИВ:
04.01.2008 року о 00 годин 56 хвилин Зацний Ю.С., перебуваючи в приміщенні комп’ютерного центру «Неос», що розташований в м. Кременець по вул. Шевченка, 18 незаконно відтворив на: жорсткий диск системного блоку комп’ютера та
05.01.2008 року о 11 годині в приміщенні комп’ютерного центру «Неос» незаконно
розповсюдив шляхом продажу Панасу І.М. операційну систему Microsoft Windows
XP Professional в кількості одного примірника, вартістю – 1565 гривень, права на
відтворення та розповсюдження якої належали корпорації «Майкрософт» (США),
чим завдав збитків корпорації «Майкрософт» (США) на вказану суму.
03.01.2008 року о 22 годин 36 хвилин Запний Ю.С., перебуваючи у приміщенні комп’ютерного центру «Неос», що розташований в м. Кременець по
вул. Шевченка, 18 незаконно відтворив на жорсткий диск системного блоку
комп’ютера та 05.01.2008 року о 11 годині в приміщенні комп’ютерного центру
«Неос» незаконно розповсюдив шляхом продажу Панасу І.М. комп’ютерну програму Adobe Photoshop CS2 в кількості одного примірника, вартістю - 5212 гривень 20 копійок права на відтворення та розповсюдження якої належать корпорації Adobe Systems Inc. (США), чим завдав збитків корпорації «Адоб Сістемз
Iнкорпорейтед» (США) на вказану суму.
В цілому своєю злочинною діяльністю Зацний Ю.С. завдав збитків корпораціям «Майкрософт» та Adobe Systems Inc. (США), їх представнику на території
України ТзОВ «Юридична фірма ЛЕКСФОР» на загальну суму 6777 гривень
20 копійок
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Підсудній в судовому засіданні повністю визвав свою вину у вчиненні злочину, у скоєному діянні розкаявся та пояснив, що будучи зареєстрований, як
суб’єкт підприємницької діяльності здійснював запис та розповсюдження неліцензійного програмного забезпечення в період з 3 по 5 січня 2008 року для того,
щоб перевірити програмне забезпечення на комп’ютері, який в мене придбали.
Він також пояснив, що погоджується на скорочену процедуру розгляду кримінальної справи і що всі дані про скоєний злочин вірно викладенні в процесуальних документах кримінальної справи.
Враховуючи те, що учасниками судового розгляду не оспорювались фактичні обставини справи і розмір цивільного позову, судом встановлено, що учасники судового
розгляду правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви у добровільності
та істинності їх позицій, вислухавши думку учасників судового розгляду та роз’яснивши
їм положення ст. 299 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені
права оспорювати ці обставини у апеляційному порядку, суд визнає не доцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються,
за виключенням документів, що характеризують особу підсудного.
Таким чином, суд приходить до висновку, що вина Зацного Юрія Святославовича доведена повністю і його дії слід кваліфікувати за частиною 1 статті 176 КК
України за ознакою незаконного відтворення та розповсюдження: комп’ютерних
програм, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.
При призначенні міри покарання підсудному Зацному Ю.С. у відповідності
до вимог ст.ст. 65, 66, 67, 69 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, те що він має на утриманні батька пенсійного віку,
вперше вчинив злочин, пом’якшуючі покарання обставини - те що він щиро розкаявся у скоєному злочині, вину у вчиненому визнав повністю, активно сприяв
встановленню істини по справі, отримав позитивну характеристику за місцем
проживання, приймав заходи для відшкодування завданої шкоди.
Обставини, що обтяжують покарання відсутні.
За наявності вище перелічених пом’якшуючих покарання обставин, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного,
суд вважає за доцільне призначити Зацному Ю.С. основне покарання нижче від
найнижчої межі, встановленої в санкції частини 1 статті 176 КК України у вигляді штрафу, застосувавши ст. 69 КК України з конфіскацією та знищенням
всіх примірників комп’ютерних програм.
Заявлений цивільний позов задовольнити.
На думку суду, призначене покарання є необхідним та достатнім для
виправлення підсудного та попередження нових злочинів.
Керуючись ст.ст. 321,322,323,324 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:
Зацного Юрія Святославовича визнати винним у вчиненні злочину передбаченого частиною 1 статті 176 КК України і призначити йому покарання у вигляді
штрафу в розмірі 1800 гривень, застосувавши статтю 69 КК України з конфіскацією та знищенням всіх примірників комп’ютерних програм.
Стягнути з Зацного Юрія Святославовича заявлений цивільний позов в сумі
6777 гривень 20 копійок на користь ТОВ «Юридична фірма ЛЕКСФОР», юридична адреса м. Київ вул. Саксаганського, 106, оф.12.
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Стягнути з Зацного Юрія Святославовича судові витрати в сумі 243 гривні
89 копійок за проведення експертизи на користь НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області, код 24524727 в НБУ МФО - 838012, розрахунковий рахунок
- 35221003000215.
Речові докази у справі - системний блок, який повернутий власнику під розписку - йому повернути; три системні блоки, чотири вінчестери, які зберігаються
в камері схову СУ УМВС України в Тернопільській області повернути власнику.
Міру запобіжного заходу Зацному Юрію Святославовичу до вступу вироку в
законну силу залишити підписку про невиїзд.
На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Тернопільської
області протягом 15 діб подачею апеляції через Кременецький районний суд.
Головуючий:
Голова Суду						

Зембра Є.Й.
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Додаток № 8

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
3 липня 2006 року
Справа № 1-126, 2006
Садгірський районний суд м. Чернівці
у складі :
головуючого судді
Галузінського А.М.
			
при секретарі 		
Гнатчук Г.М.
			
з участю прокурора
Кініщук Л.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці справу про обвинувачення :
Гнатюк Сергія Васильовича, 28.10.1981 року народження, уродженця та мешканця м. Чернівці, вул. Хотинська, 49-Б/107, громадянина України, українця, з
базовою вищою освітою, не одруженого, що працює продавцем в магазині «Колібрі» м. Чернівці, військовозобов’язаного, не судимого, в скоєнні злочину, передбаченого ст. 176 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Гнатюк С.В., працюючи на посаді продавця побутової техніки магазину №
326, у м. Чернівці по вул. Калинівський, 13 А, протягом двох років. В березні
2006 року Гнатюк С.В відтворював за допомогою домашнього комп’ютера на
лазерних дисках неліцензійне програмне забезпечення, авторське право на яке
належить компанії «Майкрософт» і незаконно займався його подальшим розповсюдженням.
Так, Гнатюк С.В., 30.03.2006 року по місцю проживання в м. Чернівці, вул.
Хотинська, 496/107, умисно, незаконно, на своєму власному комп’ютері відтворив на 7 лазерних компакт-дисках неліцензійне програмне забезпечення, авторське право на яке належить компанії «Майкрософт», шляхом запису на заготівки
лазерних дисків, та з метою подальшого розповсюдження переніс вказане відтворене ним програмне забезпечення у магазин № 326 на МТК «Калиновський
ринок». 01.04.2006 року Гнатюк С.В., знаходячись у м. Чернівці вул. Калинівська, 13 А, в приміщенні магазину № 326 – «Колібрі», в ході проведення контрольної закупівлі, незаконно, за 150 грн. ЗБВ Сиротяну Р.І. відтворене ним програмне забезпечення, авторське право на яке належить компанії «Майкрософт»
записане на 5 лазерних дисках типу DVD. Крім того, під час огляду приміщення
магазину були вилучені три лазерних компакт-диски з неліцензійним програмним забезпеченням, які Гнатюк С.В. приніс в магазин для їх подальшого розповсюдження. Своїми незаконними діями Гнатюк С.В. завдав власнику авторського права - компанії «Майкрософт» та її офіційному представнику в Україні
юридичній фірмі «Лексфор» матеріальної шкоди на загальну суму 25382 грн.
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В судовому засіданні Гнатюк С.В. свою вину в скоєнні злочину визнав повністю, та показав, що він працює на посаді прадавця-консультанта в магазині
«Колібрі» розташованому на Калиновському ринку. У вказаному магазині постійно здійснюється продаж побутової техніки, в тому числі і комп’ютерів та
комплектуючих до них. Навички роботи з комп’ютерною технікою від здобув
самостійно, під час роботи на домашньому комп’ютері записав 7 лазерних дисків неліцензійного програмного забезпечення, авторське право на яке належить
компанії «Майкрософт» і з метою продажу приніс їх у магазин «Колібрі»і зберігав там. Він знає про те, що існує поняття авторського права і порушувати його
є протизаконним. 01.04.2006 він невідомому йому чоловіку продав за 150 грн.
п’ять компакт-дисків з неліцензійним програмним забезпеченням, які він незаконно відтворив. Під час огляду магазину було виявлено ще два компакт-диски
з неліцензійним програмних забезпеченням авторське право на яке належить
компанії «Майкрософт».
Суд, вислухавши покази підсудного, дослідивши матеріали справи, знаходить, що вина підсудного в скоєнні злочину доведена показами самого підсудного, матеріалами справи.
З акту контрольної закупки (а.с. 5-6) вбачається, що у підсудного вилучено
три грошові купюри по 50 грн., які були задіяні при контрольній закупці, а у Сиротян Р.І. вилучено п’ять компакт-дисків, придбаних у підсудного.
З протоколу огляду приміщення (а.с.10) вбачається, що в магазині де працює
підсудний виявлено та вилучено два компакт-диски з неліцензійним програмним забезпеченням.
З висновку комп’ютерно-технічної експертизи (а.с. 58-64) вбачається, що вилучені у підсудного та Сиротян Р.І. компакт-диски є контрафактними.
Дії Гнатюка С.В. вірно кваліфіковані по ч. 1 ст. 176 КК України, оскільки він
вчинив порушення авторського права та суміжних прав, тобто, незаконне відтворення, розповсюдження комп’ютерних програм, що завдало матеріальної шкоди
у великому розмірі.
Визначаючи підсудному міру покарання суд бере до уваги ступінь тяжкості
вчиненого діяння, а також обставини, що пом’якшують його вину, зокрема що
злочин вчинений раніше не судимою особою, злочин вчинено вперше, що він
визнав себе винним і кається, отримав позитивну характеристику за місцем проживання, роботи, а тому знаходить можливість виправлення підсудного без відбуття покарання з випробуванням.
Суд вважає, що підлягає задоволенню цивільний позов, оскільки злочинними діями підсудного корпорації «Майкрософт» заподіяні збитки.
Керуючись ст.ст. 323,324 КПК України суд,

ЗАСУДИВ:
Визнати Гнатюка Сергія Васильовича винним по ч. 1 ст. 176 КК України і
призначити покарання йому у вигляді двох років позбавлення волі, з конфіскацією матеріальних носіїв комп’ютерних програм.
На підставі ст. 75, ст. 76 КК України Гнатюка С.В. звільнити від відбуття призначеного покарання, якщо він протягом випробного строку – двох років не вчинить нового злочину і буде виконувати покладені на нього обов’язки, зокрема, не
виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів
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кримінально-виконавчої системи, повідомляти даний орган про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтися для реєстрації в зазначений орган.
Стягнути з Гнатюка С.В. на користь корпорації «Майкрософт» 25381 грн.
а також на користь Науково-дослідного експертного-криміналістичного центру УМВС України в Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Головна, 24, код
25575279 в НБУ м. Чернівці, МФО 8561135, р/р № 35220002000298 «За послуги
НДЕКЦ» 376 грн. 62 коп.
Речові докази – 10 компакт-дисків конфіскувати на користь держави.
Міру запобіжного заходу підсудному залишити підписку про невиїзд.
На вирок суду може бути подана апеляція в апеляційний суд Чернівецької
області через Садгірський районний суд м. Чернівці протягом 15 днів з моменту
його проголошення.
Суддя : /підпис/
Головуючий суддя

А.М. Галузінський
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Додаток № 8

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
19 ноября 2007 года
Харцызский городской суд Донецкой области в составе :
Председательствующего судьи		
Хоминец И.В.
При секретаре			
Мякинченко В.В.
С участием прокурора			
Згуевич Л.Е.
Адвоката				
Рубан Н.Е.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Харцызске уголовное дело по обвинению
Бутовского Виталия Александровича, 30 октября 1985 года рождения, уроженца г. Харцызска Донецкой области, украинца, гражданина Украины, имеющего неполное среднее образование, холостого, не судимого в силу ст. 89 УК Украины,
не работающего, прож: г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 69- 89
- по ст. 176 ч. 2 УК Украины, суд, -

УСТАНОВИЛ :
Подсудимый Бутовский В.А. обвиняется в совершении корыстного преступления квалифицированного по ст. 176 ч. 2 УК Украины при следующих обстоятельствах:
С ноября 2006 года, точной даты в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, подсудимый Бутовский В.А., с целью получения прибыли, получал заказы от различных лиц на реализацию им копий
установочной системы программы «Windows XP Professional RU», которую
подсудимый Бутовский В.А. записывал с принадлежащему ему персонального
компьютера на компакт-диски в своей квартире по адресу: г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 69/89.
25 января 2007 года, в 11 час. 30 мин., в ходе осмотра работниками милиции квартиры, в которой проживает Бутовский В.А. по вышеуказанному адресу,
было обнаружено и изъято 15 DVD дисков для лазерных систем считывания с
записями программ корпорации «Майкрософт», а именно:
- Microsoft Windows XP Pro SP2 – 5 копий;
- Microsoft Windows – 2 копии;
- Microsoft Windows Svr 2003 – 1 копия;
- Microsoft Office – 2003 Pro 2 копии;
- Microsoft Office – 97 – 2 копии;
- Microsoft Office 2000 – 3 копии.
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А также системный блок, в котором установлено нелицензионное программное обеспечение, авторское право на которое принадлежит корпорации «Майкрософт» а именно:
- Microsoft Windows XP Pro – 1 копия;
- Microsoft Office – 2003 Pro 1 копия.
Согласно заключения эксперта, системный блок и 15 DVD дисков имеют
очевидные признаки контрафактности, и запись дисков с программой Microsoft
Windows XP Pro SP2, производилась с образца, находящегося в папке D:/Виртуалки/WINXP_PRO_SP2 системного блока, изъятого у Бутовского В.А.
То есть Бутовский В.А. в нарушение требований ст.ст. 39, 41 Закона Украины
«Об авторском праве и смежных правах» без лицензионного соглашения с
компанией «Майкрософт» осуществил запись и продажу нелицензионных
компьютерных программ.
При определении меры наказания подсудимому Бутовскому В.А. суд
учитывает степень тяжести совершенного преступления, личности подсудимого,
который не судим, получил положительную характеристику, трудоустроен.
Обстоятельством, смягчающим ответственность Бутовского, суд считает его
чистосердечное раскаяние.
Обстоятельств, отягчающих ответственность, нет.
С учётом изложенного суд считает, что исправление и перевоспитание Бутовского В.А., возможны без изоляции от общества, поэтому наказание ему следует избрать с применением ст.ст. 75,76 УК Украины.
По делу заявлен гражданский иск в пользу фирмы «Майкрософт» в сумме 170008
грн. удовлетворению не подлежит, поскольку гражданским истцом не представлены
документы, из которых усматривалось бы какой реально ущерб причинён фирме, в материалах дела имеются две сумы иска – 136155 грн. и 170008 грн. и представитель гражданского истца пояснил, что размер вреда определяется исходя из средств которые корпорация не получила в результате незаконного использования, копирования, распространения
нарушителем контрафактных экземпляров компьютерных программ. При этом гражданский истец исходил из предполагаемой стоимости программного продукта, то есть из
минимальной цены лицензии или его рыночной цены. Суд не может принять за основу
сумму предполагаемого ущерба, выбирать, какая сумма подлежит удовлетворению или
не подлежит, следовательно, не может удовлетворить иск. Кроме того, гражданский истец
считает материальный ущерб только будет причинён. \л.д.53\.
Вещественные доказательства – 71 компактный диск с различными записями и 87 компакт-дисков с записью Microsoft Windows – следует уничтожить.
Системный блок следует возвратить Бутовскому В.А.
Судебные издержки следует взыскать с Бутовского В.А., поскольку вина
его в совершении преступления доказана и он обязан возместить стоимость
проведённых по делу экспертиз.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:
БУТОВСКОГО Виталия Александровича признать виновным по ст. 176 ч.2
УК Украины, назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы с конфискацией всех экземпляров носителей компьютерных программ.
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Согласно ст. 75 УК Украины освободить осуждённого от отбывания наказания в период испытательного срока 1 год не совершит нового преступления
и выполнит обязанности, возложенные на него судом на основании ст. 76 УК
Украины: периодически являться в органы уголовно испытательной системы
для регистрации и не менять места жительства без их согласия.
Меру пресечения Бутовскому оставить прежнюю – подписку о невыезде до
вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства – 71 компакт-диск с различными записями и
87 с записью программы Microsoft – уничтожить. Системный блок вернуть Бутовскому.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Донецкой
области в течении 15 дней с момента его провозглашения.
Судья:
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Контактні дані:

ТОВ «Адоб Сістемз Україна»
вул. Петра Сагайдачного 25-Б,
бізнес-центр «Регус Поділ»
тел..: +38 044 498 51 98
факс: +38 044 498 51 00
директор Ключніков Даніїл Вікторович
dklyuchn@adobe.com
www.adobe.ua
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