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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Вирішення доменних спорів 

в Центрі ВОІВ з арбітражу 

та посередництва 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Зміст 

• Загальні риси доменних спорів 

• Альтернативне врегулювання спорів 

• Спір за домен hromadske.tv – підсудність 

• UDRP – це … 

• Домени, до яких застосовується UDRP 

• Предмет спору та доказування за UDRP 

• Засоби захисту за UDRP 

• Перебіг розгляду за UDRP 

• Роль Арбітражного центру ВОІВ 

• Висновки 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Загальні риси доменних спорів 

I. Доменне ім'я стало таким самим засобом індивідуалізації 

товарів/осіб, як і ТМ, фірмові найменуваня та ін.  

 

II. Інтернет є транскордонним 

 

III. В Інтернеті все відбувається надзвичайно швидко 

 

IV. Систему реєстрації доменних імен адмініструють особи 

приватного права, а не держава: 

• учасниками спорів щодо доменних імен завжди є особи приватного 

права 

• більше можливостей щодо вибору способів вирішення спорів, ніж, 

наприклад, ТМ, зокрема, альтернативних методів врегулювання спорів 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Альтернативне врегулювання спорів 

I. ADR – alternative dispute resolution / альтернативне вирішення 

спорів – це позасудове вирішення спорів. 

 

I. Причини зростаючої популярності ADR 

• завантаженість традиційних судів 

• відносно низькі витрати на процес 

• конфіденційність та гнучкість процедур 

• більший контроль сторін за процедурою 

• більші можливості вибору осіб, які врегульовуватимуть спір 

 

II. Приклади ADR 

•   Переговори 

•   Медіація 

•   Третейські суди та арбітраж 

•   Інші  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Спір за hromadske.tv – підсудність 

• реєстрант – юридична особа за законодавством Чехії 

• бенефіціар реєстранта – громадянин України 

• реєстратор – юридична особа за законодавством США 

• право договору на реєстрацію домену – право США та штату 

Вашингтон 

• позивач – громадська організація за законодавством України 

• торговельна марка зареєстрована в Україні 

• отже, позов необхідно подавати в Чехії, до спору застосовувати 

законодавство США, примусове виконання в США  

альтернативи? 

вирішення спору за UDRP 



6 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

UDRP - це …  

• Unified Domain Resolution Policy – Правила розгляду спорів про 

доменні імена 

• Альтернативний метод вирішення доменних спорів розроблений 

ВОІВ та впроваджений ICANN 

• Інкорпорований до стандартних угод про реєстрацію доменів 

• Є частиною договірних відносин між реєстратором доменного 

імені та реєстрантом (власником домену) 

• Застосовується незалежно від інших засобів захисту прав 

• Не позбавляє сторони права звертатися за судовим захистом 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Домени до яких застосовуються UDRP 

За процедурою UDRP розглядаються спори не лише щодо доменів 

.com .net .org та інших gTLDs, а й щодо 75 доменів країн, зокрема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повний перелік країн: http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ 

 

.AM (Armenia) .AU (Australia) .BR (Brazil) 

.CC (Cocos Islands)  .CH (Switzerland)  .CO (Colombia) 

.CY (Cyprus) .DJ (Djibouti) .DO (Dominican Republic) 

.ES (Spain) .FM (Micronesia) .FR (France) 

.IE (Ireland) .MD (Moldova) .NL (Netherlands) 

.PL (Poland) .RO (Romania) .TJ (Tajikistan) 

.TM (Turkmenistan) .TV (Tuvalu) 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Предмет спору та доказування за UDRP   

Торгові марки vs Доменні імена 

 

Інші ідентифікатори: зазначення походження товару, фірмові 

найменування поза межами UDRP, на сьогодні … 

 

Предмет доказування: 

•доменне ім’я ідентичне або схоже до міри змішування з товарним 

знаком скаржника; 

•реєстрант немає прав або законних інтересів відносно доменного 

імені;   

•доменне ім’я було зареєстроване та використовується 

недобросовісно. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Засоби захисту за UDRP 

Переделегування домену з відповідача на скаржника – ТАК 

Анулювання реєстрації домену – ТАК 

 

Відшкодування збитків – НІ 

Відшкодування витрат на процес – НІ 

 

Рішення оскаржується – НІ 

Виконання рішення можна зупинити – ТАК, якщо протягом 10 днів 

ініціювати судовий процес 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

 Перебіг розгляду за UDRP  

• від подачі скарги до рішення - 2 місяці 

• провадження в електронній формі 

• скарга, відповідь на скаргу за визначеними формами 

• жодних вимог щодо форми, засвідчення, змісту доказів 

• будь-яка мова провадження, але переважно англійська 

• 1 або 3 експерти - впливає на вартість 

• автоматичні заходи забезпечення – блокування передачі домену 

Перебіг розгляду: 

Подача 
скарги 

Підтвердження, 
що скарга підлягає 
розгляду за UDRP 

Запит до 

реєстратора 

та бокування 

домену 

Повідомлення 
відповідача, строк 

на відповідь 20 

днів 

Призначеня 
експерта, 

! Рішення ! 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Роль арбітражного центру ВОІВ 

Центр ВОІВ з арбітражу та посередництва є провайдером послуг 

щодо вирішення спорів за UDRP 

 

Адмініструє спір:  

• визначає, чи підлягає спір розгляду за UDRP 

• здійснює комунікацію з учасниками спору 

• призначає експертів 

 

Інші провайдери послуг щодо вирішення спорів за UDRP 

• Азійський центр по розгляду доменних спорів; 

• Національний арбітражний форум; 

• Чеський арбітражний суд та арбітражний цент з вирішення спорів в 

мережі Інтернет; 

• Арабський цент по вирішенню доменних спорів. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Висновки 

 

 

• UDRP – надзвичайно ефективний спосіб вирішення доменних 

спорів 

 

• Варто впровадити можливість UDRP для доменних спорів .UA з 

одночасним скасуванням прив'язки реєстрації до ТМ 

 

• Для цього потрібна воля й дії ТОВ «Хостмайстер» - як 

адміністратора домену .UA 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ВЛАСНІСТЬ 

Дякую за увагу! 

Q & A 


