
УДК 025:004+930.25:004 

 

ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ДОМЕННОГО ІМЕНІ .UA В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

Замковий Володимир Леонідович 

студент, 3 курс, 14 група, 
Інститут прокуратури та кримінальної 
юстиції, 
Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 
Україна, м. Харків 
e-mail: unrestrain@mail.ru 

 

Анотація. Проаналізовано основні питання процедури реєстрації та 
захисту доменних імен .ua. Розглянуто врегулювання на законодавчому рівні 
даних правовідносин і висунуто тезу про те, що це цілком договірні 
відносини і законодавець лише наводить дефініції певних понять. Звернено 
увагу на достатньо високу ціну доменного імені .ua за наявності складної 
процедури реєстрації і відсутності спеціальних механізмів захисту 
порівняно з іншими доменними іменами 

Ключові слова: доменне ім’я, торговельна марка, домен .ua, 
законодавче регулювання домену .ua. 
 

Сьогодні українське законодавство не регламентує відносини із 

приводу доменних імен. Існують загальні неконкретизовані положення в 

Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме 

стаття 1 наводить дефініцію поняття “доменне ім’я” – ім’я, що 

використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті [1]. 

Зокрема, такі правовідносини врегульовуються договором, який 

укладається між хостинг-провайдером і абонентом. Момент укладення 

договору – здійснення платежу абонентом на рахунок оплати послуг. 

Фактично, це публічний договір, проте він має свої особливості.  
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Частиною договору є так звані «правила домену .ua». Вони виступають 

складовими кожного публічного договору, а їх умови знаходяться у вільному 

доступі на https://hostmaster.ua/policy/?ua. Наприклад, абонент зареєстрував у 

відповідному порядку торговельну марку в Україні. За наявності останньої 

особа має право подати заявку на реєстрацію доменного імені .ua. Зрозуміло, 

вона повинна мати всі необхідні відомості, пов’язані з реєстрацією торгової 

марки. Також символи чи найменування, що використовуються у 

зареєстрованій торговій марці, мають відповідати найменуванню, що особа 

бажає зареєструвати як доменне ім’я. Далі здійснюється перевірка заявки на 

реєстрацію чи відновлення доменного імені, що відбувається в декілька 

етапів, а саме перевіряється:  

– чи охороняються права на Знак, зазначений у заявці, на території 

України; 

– чи вказаний Знак відповідає доменному імені у заявці згідно з  

п. 3.6 – 3.8 регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен 

другого рівня в домені .UA .ua; 

– чи відповідає контакт, вказаний в полі registrant, особі, якій належать 

права на використання Знаку; 

– чи не закінчився строк дії прав на Знак. 

Надалі особа має оплатити зазначену у Договорі послугу, сума оплати 

за яку вдесятеро вища, ніж за звичайне доменне ім’я. 

На жаль, можемо констатувати, що питання захисту доменного імені не 

врегульоване Договором. Захист доменного імені відбувається відповідно до 

загальних положень інституту інтелектуальної власності та цивільного права 

України. Відповідно до глави 16 Цивільного кодексу України відбувається і 

перевіряється укладення та дійсність договору. Згідно з частиною 2 

ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 

порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без 

його згоди в доменних іменах знаків та позначень і на вимогу власника 

свідоцтва таке порушення повинно бути припинене, а порушник 
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зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва завдані збитки [2]. Також 

друга сторона Договору, а саме хостинг-провайдер, має право застосовувати 

заходи впливу, визначені у Договорі. Зокрема, це має місце у разі 

нецільового використання або у зв’язку з порушенням умов договору 

стосовно заборони публікації певних видів матеріалів. 

Якщо аналізувати ціну послуги, то станом на 2016 р. вона складає 1136 

грн. на рік і є доволі високою порівняно з реєстрацією доменного імені .in.ua, 

яка становить 86 грн. на рік. 

Отже, в Україні регулювання правовідносин щодо національного 

доменного імені .ua має свої особливості. Система перевірок і захисту від 

вільного реєстрування доменних імен .ua є достатньо складною, так само як і 

реєстрація. Передусім існує вимога щодо необхідності попередньої реєстрації 

торгової марки на відповідне позначення, підтвердження правоволодільцем 

своїх повноважень та оплати послуги відповідно до укладеного Договору 

(підвищена ціна у порівнянні з іншими доменами). Захист доменного імені 

відповідає загальним положенням цивільного законодавства та умовам 

договору про надання послуг, а також вирізняється досить значними 

повноваженнями хостинг-провайдера стосовно застосування санкцій щодо 

порушника умов Договору. 
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Аннотация. Проанализированы основные вопросы процедуры 
регистрации и защиты доменных имен .ua. Рассмотрено урегулирования 
данных правоотношений законодательством и выдвинут тезис  о том, что 
это вполне договорные отношения и законодатель лишь дает дефиниции 



 

определенным понятием. Обращено внимание на достаточно высокую цену 
доменного имени .ua при наличии сложной процедуры регистрации и 
отсутствии специальных механизмов защиты по сравнению с другими 
доменными именами. 
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Summary. The basic issues of registration and protection of domain .ua. 

The question of legal regulation of these laws, and put forward the thesis that it is 
entirely contractual relationship and only legislator gives definitions of certain 
concepts. Attention is paid to a high enough price for a domain name .ua if 
complicated registration procedures and the lack of specific protection 
mechanisms compared to other domain names. 
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