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Форми використання ОІВ 
у мережі Інтернет

 Об'єкти авторського права 

 літературні та художні твори 

 аудіовізуальні та музичні твори 

 фотографічні твори 

 комп’ютерні програми та бази даних

 Засоби індивідуалізації 

 торговельні марки

 комерційні найменування

 зазначення походження товарів
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Механізми захисту прав ІВ 
у мережі Інтернет

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІВ

ЗАХИСТ ПРАВ ІВ В 
АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПОРЯДКУ

САМОЗАХИСТ ПРАВ ІВ
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Суб'єкти відповідальності: 
хто належний?
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 споживачі телекомунікаційних послуг; 

 власники веб-сайтів / веб-сторінок; 

 хостинг-провайдери;

 реєстранти доменних імен; 

 реєстратори доменних імен;

 отримувачі послуг хостингу;

 адміністратор .UA;

 власники маркетплейсів;

 власники / адміністратори соціальних мереж 



Фіксація правопорушень 
в мережі Інтернет 

 роздруківка веб-сторінки

 фіксація огляду веб-сайта у протоколі нотаріуса / судді

 відео-, аудіозапис процесу дослідження веб-сайта

 висновок експерта

 довідка провайдера / мережевої пошукової служби

 фіксація змісту веб-сторінок за допомогою онлайн-сервісу 
"WEB-FIX"
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Закон України «Про авторське право і 
суміжні права» (ред. від 23.03.2017)

Стаття 1 :   

«Власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису  та  
встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності   
доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант
відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-
сайту, і (або) отримувач послуг хостингу».
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Закон України «Про авторське право і 
суміжні права» (ред. від 23.03.2017)

Пункт 11 ст. 52-1 Закону:

«Власники  веб-сайтів та  постачальники послуг хостингу, крім
фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, зобов’язані
розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та (або) в 
публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) таку
достовірну інформацію про себе:

а)   повне ім’я або найменування …; 

б)   повну адресу …; 

в)  контактну інформацію ... 

Фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання, розміщують у 
вільному доступі на веб-сайтах, власниками яких вони є, або в 
публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) контактну
інформацію власника веб-сайту, …».
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Механізм експрес-блокування сайтів, які
порушують авторське право
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Застосування єдиних принципів розгляду
доменних спорів у судовій практиці

Рішення Солом’янського районний суд м. Києва у справі № 760/4672/14-ц: 

 На законодавчому рівні процедура делегування доменних імен
нормативними актами не врегульована, а тому із врахуванням приписів
ст. 54 Закону України «Про телекомунікації», суд повинен керуватись
міжнародною практикою вирішення подібних спорів.

 Міжнародні організації при вирішенні доменних спорів зобов'язані 
керуватися принципами розгляду спорів про доменні імена (Uniform 
Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) та Принципами єдиних 
правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain 
Name Dispute Resolution Policy), які були складені організацією ICANN.

 Згідно із зазначеними вище правилами та принципами, міжнародні 
організації, які вирішують доменні спори, мають право здійснити 
переделегування домену, який порушує права третіх осіб, на користь цих 
осіб.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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10Жухевич О.В., 

ТОВ «Едванс Партнерз»


