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Спори вирішуються зазвичай трьома способами

1) Мирне врегулювання 

2) Суди

3) Центр з арбітражу та медіації ВОІВ



МИРНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

1)  Сторони можуть досягнути вигідного рішення для обох сторін
2)  Врегулювати спір можна в дуже короткий строк
3)  Конфіденційність умов угоди
4)  Зниження вартості вирішення конфлікту

1) Можливе виключно за згоди усіх сторін конфлікту; 
2) Під час переговорів недобросовісний реєстрант може встигнути передати домен іншій 

особі, що може затягнути розгляд справи
3) У разі непередбачених обставин або недобросовісності хоча б однієї  сторони 

примусове виконання прийнятого в результаті медіації рішення є неможливим і 
потребує судового захисту

4) У разі застосування даної процедури при кіберсквотингу, це буде спонукати порушника 
продовжувати свою діяльність та генерувати інші справи



СУДОВИЙ ЗАХИСТ

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

1) Рішення суду є обов’язковим до виконання
2) Можливість відшкодувати судовий збір та витрати 

на правову допомогу

1) Тривалий час розгляду справ
2) Значні витрати на судовий процес (судові збори, 

витрати на проведення експертизи, правова 
допомога)

3) Різна практика щодо блокування доменного імені
4) Складнощі з вибором підсудності справи



	

l  Заборонити  
відповідачу 

використовувати  
в доменному імені  
об’єкт ІВ позивача.

l  Зобов’язати 
реєстратора 

переделегувати 
доменне  

ім’я позивачу

l  Зобов’язати 
реєстратора 

скасувати реєстрацію 
доменного імені / 

видалити доменне 
ім’я з реєстру.

ПРЕДМЕТ ПОЗОВУ В ДАНІЙ КАТЕГОРІЇ СПРАВ

або



СУДОВА ПРАКТИКА
1. Компанія «Інфронт Ікс, ЛЛС»,  

(Infront X, LLС) проти ТОВ «Омнігон.»,  
ТОВ «Інтернет Інвест», ФОП  Квятковського 
Олега Болеславовича про  заборону 
використання комернційного найменування 
та зобов’язання припинити делегування 
доменному імені omnigon.com.ua  
(Справа № 910/17738/18). 

В даній справі, було заборонено відповідачу 
використовувати комерційне найменування, 
зобов’язано реєстратора припинити 
делегування доменного імені.  
Крім цього додатковим рішенням було 
стягнуто з відповідачів більше 100 тис. грн. 
судових витрат (збір, експертиза, переклади, 
правова допомога).

 (провадження відкрито 08.01.2019 р., 
рішення апеляційної інстанції 09.11.2020)

2. Алібаба Груп Холдінг Лімітед проти 
фізичної особи та ТОВ «Інтернет Інвест», 
Мінекономрозвитку про визнання позначення 
добре відомим знаком, визнання свідоцтва 
недійсним, заборону використовувати 
знак, зобов`язання припинити делегування 
доменного імені аliexpress.uа. 

В даній справі, було визнано знак 
добревідомим, заборонено відповідачу 
використовувати добревідоме найменування, 
визнано недійсним свідоцтво на торговельну 
марку, зобов’язано реєстратора припинити 
делегування доменного імені аliexpress.uа 
шляхом внесення запису (заявки) до реєстру 
доменних імен (реєстру публічного домену)  
про видалення доменного імені аliexpress.uа

(провадження відкрито 10.01.2017 р., рішення 
1-ї інстанції 07.10.2020)



ЦЕНТР З АРБІТРАЖУ ТА МЕДІАЦІЇ ВОІВ 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

1. Швидкий розгляд справ  
(приблизно 60 днів)

2. Ефективне виконання рішень
3. Автоматичне блокування доменного 

імені на час розгляду позову
4. Заочний розгляд справи
5. Електронна форма комунікації
6. Розгляд позовів здійснюють 

висококваліфіковані спеціалісти в 
сфері інтелектуальної власності

1. Неможливість  
відшкодування витрат

2. Спори стосуються виключно 
доменних імен

3. Складність доведення,  
що доменне ім’я зареєстровано  
або використовується 
недобросовісно 



ЦЕНТР З АРБІТРАЖУ ТА МЕДІАЦІЇ ВОІВ

UA-DRP - політика вирішення доменних спорів в домені .UA.

З 19.03.2019 вступила в дію для приватних доменних імен 
другого рівня в домені .UA.

З 19.12.2019 вступила в дію для приватних доменних імен 
третього рівня в домені COM.UA.



ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ КЕРУЮТЬСЯ ПРИ ВИРІШЕННІ СПОРІВ
Домен .UA

l	
Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA

l	
Правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA

l	
Додаткові правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен  

 в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності

l	
Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA

Домен.COM.UA

l	
Політика вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA

l	
Правила Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA

l	
Додаткові правила Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA  

 Всесвітньої організації інтелектуальної власності

l	
«Біблія Арбітра»:

 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition

 («WIPO Jurisprudential Overview 3.0»)

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item16



ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ

Скасування 
реєстрації 

доменного імені

Переделегування 
доменного імені на 
користь позивача



ЩО ПОТРІБНО ДОВЕСТИ

(i) доменне ім’я є ідентичним або оманливо подібним  
до знака для товарів та послуг, на який позивач має права; і

(іі) у відповідача немає прав або законних інтересів  
щодо доменного імені; і

(iii) доменне ім’я зареєстроване  
або використовується недобросовісно.



ВАЖЛИВІ ВІДМІННОСТІ МІЖ UDRP ТА ПОЛІТИКОЮ .UA

НЕСУМЛІННІСТЬ ВЗАЄМНА 
ЮРИСДИКЦІЯ

МОВА 
СУДОЧИНСТВА

Достатньо, щоб скаржник 
довів, що реєстрація або 

використання доменного імені є 
недобросовісною, тоді як UDRP 
вимагає від заявника довести і 

те, і інше

Суди України
Англійська, 
російська чи 
українська



ДОМЕННЕ ІМ’Я Є ІДЕНТИЧНИМ АБО ОМАНЛИВО 
ПОДІБНИМ ДО ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, НА ЯКИЙ 

ПОЗИВАЧ МАЄ ПРАВА

доменне ім’я  
містить переклад  

або транслітерацію 
знака 

доменне ім’я містить 
додавання до знака 

описового, географічного, 
негативного, беззмістовного 

або іншого терміну 

доменне ім’я містить 
додавання до знака 
інших знаків третьої 

сторони 

доменне ім’я складається із 
загального, очевидного або 
навмисного неправильного 

написання знака для товарів 
і послуг 



ВІДПОВІДАЧ НЕМАЄ ПРАВ АБО ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ  
ЩОДО ДОМЕННОГО ІМЕНІ

В п. С Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA зазначається, щоб довести 
реєстранту свої права та законні інтереси  на домен необхідно довести будь-яку з зазначених 
нижче обставин: 

(i) перед отриманням будь-якого повідомлення щодо спору, ви використовували або 
демонстративно готувались до використання доменного імені або імені, що стосується 
доменного імені, у зв’язку з добросовісним наданням товарів або послуг; або

(іі) ви (як фізична особа, суб’єкт господарської діяльності або інша організація), відомі загалу за 
доменним іменем, навіть якщо ви не набували жодних прав на знаки для товарів та послуг; 
або

(ііі) ви використовуєте доменне ім’я з некомерційною метою або правомірно без наміру отримати 
комерційну вигоду шляхом оманливого приваблювання споживачів або завдання шкоди 
репутації знака для товарів та послуг



ДОКАЗИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
АБО ВИКОРИСТАННЯ

(i) обставини, що вказують на те, що ви зареєстрували або придбали доменне ім’я в першу 
чергу з метою продажу, здавання в оренду або передачі реєстрації доменного імені іншим 
чином позивачеві, який є власником знака для товарів та послуг, або конкурентові такого 
позивача, за ціною, що перевищує ваші документовані витрати, безпосередньо пов’язані з 
доменним ім’ям; або

(ii) ви зареєстрували доменне ім’я, щоб перешкодити власнику знака для товарів та послуг 
відобразити його знак у відповідному доменному імені, за умови, що ви задіяли схему такої 
поведінки; або

(iii) ви зареєстрували доменне ім’я в першу чергу з метою порушення звичного ходу бізнесу 
конкурента; або

(iv) використовуючи доменне ім’я, ви навмисне намагалися з комерційною метою привабити 
користувачів Інтернету на ваш веб-сайт або інший об’єкт онлайн, створюючи оманливу 
подібність із знаком позивача в контексті джерела, спонсорства, приналежності або 
схвалення вашого веб-сайту чи об’єкта, продукту чи послуги на вашому веб-сайті або об’єкті



ПРИКЛАДИ СПРАВ, ДЕ ЗАЯВУ ЗАДОВОЛЬНИЛИ

Домен - electrolux.com.ua

Позивач - AB Electrolux 

Відповідач -  
Evgenii Zaharov / Захаров Евгений

Рішення – переделегувати домен на 
користь AB Electrolux 

https://www.wipo.int/amc/en/domains/
search/text.jsp?case=DUA2020-0006

Домен - googla.com.ua

Позивач - Google LLC

Відповідач -  
Aлександр Дмитрович Бутенко

Рішення – переделегувати домен  
на користь Google LLC

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/
text.jsp?case=DUA2020-0009



ПРИКЛАДИ СПРАВ,  
ДЕ В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАЯВИ ВІДМОВЛЕНО

fonbet.ua

Позивач - Fonbet, Corp.

Відповідач – Геннадій П. Пастушенко

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DUA2020-0010



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Дмитро Нікулеско

Адвокат
ЮФ «Ілляшев та Партнери»
 
Тел.: +38 050 449 64 55

E-mail: nikulesko@attorneys.ua


