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РОМАНАДЗЕ Л. Д. 

І Іш(ЇlJН<LІ hНИЙ уні нерситет «01 (есhка юри1 (ична ака1 (е\1ЇЯ», 
доuснт кафедри гоепо.J;арського права і процесу, 

KUH)lИ)lil І Юр11 1 (ИЧНІ1Х наук, )(ОІ(еНТ 

РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІ 
ВJІАСІІОСТІ ЗА ДОІІОМОГОІО М~:ДІАЦІЇ 

Медіаuія, як альтернативний засіб врегулювання спорів, застосову

сться у багатьох сферах суспі.1ьпих nі;:rпосип, стосусться широкого ко.1а 

питаrrь, одпак, rшйбL1ьш поширепим с проnедеппя медіації задля nрегу
.ІІюнанюІ цині.Іьних. І"ОСІІО}Щрських, тру.І~оних та сімейних сІ юрін. 

Світоним ;юсні.І~О.\-1 .І~оне.І~ено ниеоку ефективність .v1e;tiaІtiї 11ри ни

рі 111 енні сІ юрін у сфері інтс.Іектуа.І ьної І-іІІ ас ності. У с11ра нах, 110 н'и3а них 
з інтелектуальною власністю, ,т~о VІCJtiaтopa нaй•racтirrrc 3Всртаються J(ЛЯ 
J~OC5-11'HCHH5-I лою1 в ра3і нcrrpaнovripнor·o, на ;tумку о;tнієї 3і сторін, ни

користаппя об'скта права іпте.1ектуальпої власпості іпшою сторопою, 

порушеппя умов різпих видів договорів шодо розпоря;:rжеппя майпоnи

ми правами інте.1ектуа..,1ьної власності (особливо ліuензійних ;:rоговорів 

та ;:rогоrюрів комерuійпої концесії). спорів щодо аrпорства па пшшхід 

та права n.1аспості па патент. порушення авторського права і суміжних 
І Іран тонІ,о. В3ага;Іі, oG't:ктovr c1ropy н сфері інтелсктуш1ьної НJІасності, 3 
~І ким можна :1нсрнутисn ;ю vrc;tiaтopa, можутn Gути рі3номанітні сІrорІ1, 

не пов'язані з рішенням ;:rержавних органів [1; с. 51. Окрему категорію 
справ, шо вирішуються за допомогою медіації, с:к.1адають, так звані, до

менні спори, пов'язані із неправомірним використання об'єктів інте

лектуальної маспості у доменних іменах. 
Медіація (от .1атипського <{шеdіаге•> - посередпиuпю) - ue 

ІЮJасу;юна ІІроІІ,е}(ура нрсІ)';ІюнанюІ c1ropy ІІІ.І~Іхом ІІсрсІ·оно

рін :ш )(ОІІОМОІ\ЖJ О}(НОІ'О а()о ltCKi;ІbKOX ІІрофссіі~НО ІІі,Т(І'ОТОНJІСНИХ 

Іюссрслник1н- метатор1н. 

Принципова сутність медіації заснована на визнанні факту позитив

ного вп.1иву присутності нейтральної сторони на ефективність прове

деппя переговорів "З впрішеппя іспуючого спору. 
Запорукою успіху медіації пі;:r час вирішеппя споріn у сфері іпте.1ек

туа;Іьної н.1rасності є СІІсцифіка оG'єктін інтс.Іскту<LІьної н.насності, 11~0 
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ІІОJІ}ІІ"аЄ у ЇХ НеVІатерШ.·ІЬНОСТl . .331-МИКИ 11.1-:.ОМУ у сторін VІеіІШІІіЇ Е маі1же 

нео6\1ежені МОЖ.·ІИІ-ІОСТі J(ШІ \13НенрунаННИ ІІііІ час НаІІраІІЮНаНН}І юа

Є\ЮІІриtіН}ІТНОІ"ОріІІІеНН}І. КріVІ ТОІ'О, НеМаJІОНажне 3НаЧеНЮІJІ,..·І}І сторін 

має конфіJенційність :\tеціаuії. 

Ва:ж...1иве значення ..J..lЯ поширення застосування меціаuії у спорах з 

питань іптелектуа .. 1ьпої маспості :иас ціяльпість Пентру Всесnітпьої ор
гапізаuії іпте .. 1ектуа.1ьІюї n .. 1асІюсті з арбітражу та посере,;:шиuтnа. Пептр 
буn заспоnапий у Жепеnі n 1994 poui з метою сприяпня nрегулюnашпо 
сІ юрін н сфері інтс;Ісктуа .. Іьної н.;шсності :шнл1ки 3астосунанню шІьтер

натинних ІІронс)·tур. 

3 :v~оменту створення Пентр ВОІВ з арбітражу та посередництва 
консультує сторони та їх представників шодо шляхів врегу .. 1ювання 
споріn без зnерпеппя ,;:ю фор:\tа.lьІшх судоnих проце.аур, а також забез

печус доступ до ефектишшх та економічних проuе.аур а.1ьтерпатиnпого 

nрегу.11оnаппя споріn. Предмето:\t nрегу.11оnаппя с як .аогоnірпі спори 
(НаІІрИК..:Ш;l, ;ІіІ(еН3іtіні J(ОІ'ОНОрИ на ІІрОІ'раVІНС :ш6е3ІІеЧСНЮІ. )(О ІОНОрИ 

на р0:1ІІОНСЮJ(ЖеН Н}І фармаІ (еНТИЧНОЇ ІІрО.іLУІ<І (іЇ. J(ОІ'ОНОрИ на ІІрОНе,Т(еН

НЯ .аос .. 1іджень та розробок, тощо), так і позадоговірні спори (напри

к.тш.а, порушення патентних прав чи прав на торгове .. 1ьну марку, тошо). 
ІЗ таки спори, як прави.тю, за .. 1учені сторони, що базуються в різних 
юрис.аикuіях. 

Для кожної з проuе.аур Цептршл ро3роблепо ni.aпoniJпi прашLlа. 
Зокре \!а, І ІрО 1\С,:lеІІІІ}І 11 ро І (е,Т(ури ІІОСере iLII И І (ТІШ ( Ме,Т(іаІ (Їі) рсІ·у;ІЮСТІ,С}І 

ПраІН1JІаvІи ВсссніпІІ.оЇ орпнІі'>анії іІІте;ІсІ<'І'уа.ІІ.ІюЇ н;шсІюсті :> ІюсереіL

ІІИ ІІТІШ, 1110 СІUІ<Щ<ІІОТІ,СИ J 27 СТ<НС~1 та НСТШІОШІІОІОТІ, \11 іІІЇМа~ІІ,ІІі СТ<lІІ

;шрти такої ІІронс;tури. Праниюнн1 н~нна•шt;тьоІ ІІОТНІіЮК ініІІіюнаНН}І 

ІІрОІ(есу ІЮСереіІНИІ(ТНа, 110p}1)L01< ІІрИ3НаЧСНН}І ІІ(КереіІНИКа, ІЮрИіЮК 

визначення гонорару посерецника, поряцок розподі1у витрат на посе

редництво, вимоги щоцо конфіденційності, тошо. 

В ра:\tках проuецури посере.апиuтnа пейтра .. 1ьпий посере.апик допо
магас сторопа:\І напрацювати nзасмоприйпятпе рішення. Напраn .. 1еппя 
па посере.апицтnо ВОІВ с копсепсуа.1ьшнІ. Посередництво ВОІВ може 
МаТИ VІіСІ(е ТіJІЬКИ, }ІІ<ІІІОО6И;LНі СТОрОНИ ІІііL час yK.·IaJ(eHIOI ні;LІІОНіJ(НОІ'О 

j[OI"OHOpy )ІОМОНИ.·І ИОІ І ІрО те, 1110 СІ І ір у рюі і і ОП) НИ НИ І<НеНЮІ f>y;Le ІІере

..JаНИЙ на ме.аіаuію (ме.аіаuійне застереження), або у разі у:к..1ацення сто

ронюнІ спору окре:\юї угоди про прове.аення проuецури посере.аниuтва. 

При uьому Центр ІЗОІІЗ виконує ви:к..1ючно а..J:\tіністративну функuію, 

шо полягас у па,::rаппі сторонам спору .аопо:\юги у nиборі та прилшчеппі 

посерелшка; nизпачепі ролІіру гонорару 11е.аіатора па оспоnі копсу.lь
таІ(іtі 3 СТОрОНа\Н1 і ІІОССре,Т(НИКО\І; 3а6е:111еченні ІІрИМіІІLеННИ J(ШІ ІІрО

НС;[СНН}І ІІрОІІе.іLури Ме,Т(іаІ(іЇ. TOIILO. 

Посере,::rншпво ВОІВ розпочинається за пись:v~овою заявкою на по

серецництво оцнієї із сторін спору, що по.аається цо Пентру. Копія за

явки на посере.аництво о.аночасно нацсІпшється іншій стороні спору. 
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Як1110 сторони не ;юмони;н1с~1 11ро особу VІСіІіатора чи не Іюпщи.-Іи 

lHIIIOI"O ІІЩ1~ЩКУ НИ3НаЧеНН}І Ме:ІШТОр<І, ІІрІВНаЧеННИ ІІОССре:ІНИК<І HIJ(
Gyнat-:ThOI 3<І такою ІІроІ~СіІурою. 1\снтр наІІраІLІИЕ кожніі1 стороні і;Іен

тичний список кандицатів. Список як прави.rю містить і:\tена принаймні 

трьох канzш.J:атів в а.:Jфавітно:\tу поря.J:ку. Якшо сторони домошL:Jися про 

яких-пебу.:::rь конкретних кnа .. 1іфікаuій, список поnинеп :\tістити і:иепа 
кап.Jидатіn, шо 3ацоnо.:Jьняють ЦІНІ nи:мога:и. Кожна сторопа :\tac праnо 
nида .. 1ити і:\t'я бу.Jь-якого кюви.Jата або кандидатіn проти прилшчен
н~І }І КИХ н1н 3<ІІІсречу~:-:, та 11ронумерунати кан;вщатш, 1110 3а.-ІИІІІИ.-ІИОІ, у 
Іюр~І)·Іку ІІеренаІ'И. Кожна сторона Іюнинна Іюнернути 3<І3начсниtі СІІИ

сок Центру протяrо:\'І се:v~и Jнів з Jати його отри:v~ання. Якшо список не 

буде повернуто у встанов .. 1ений час, то всі канци.Jатури зі списку вважа
ються погоцжеІІИ:\fИ. На сьоголІішпій цень, база Пентру містить поІІа.J 

1500 незалежних посереJІшкіn, арбітрів та експертів. 
Ефектиnність проnе.Jеппя проuецури посереJІшuтnа у спорах 3 ін

те~ІектушІhної н.;шсності _;юне.іІсно J(Осні;юм її :шстосунанни. За офі

ІІ.іііною стап1стикою, нане,т(еною на саі1ті ВссснітнhоЇ орІ'ані3аІІ.іЇ ін

те.:Jектуальної в .. 1асності (http:/ /w\vw.wipo.int/aшcjeв/center/caseload. 
lltml) 70 9{; споров вирішуються за резу .. 1ьтата:мІт прове.Jення проuе.Jури 
посерецниuтва. 
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кан1 L~ІЩІІ- юри,(І1ческих наук, лшLен 1 

ПРОДОЛЖАЕМ ИЛИ ОПЯТЬ НАЧИНАЕМ 

<•f'КФОРМ ИРОВЛТЬ•>? 

3нак вопроса в названии не с.:J)гчаен. Страна беспрерьшно нахо.J:ится 

n обьяn .. 1еппо:и состояІши <<рефор:иироnаІІИЮ> ncero и nся, n то:и чис .. 1е 
праnаnого регулирования, закоподате .. 1ьстnа. Хорошо зто и .. 1и IL:Joxo? 
О,т(Н(Нначнот отнета не суІІLестнует, так как он 3анисит от рефщнн1ру

емоІ'О 06'hCKT<J., ІІрОІІ.есса И Т. 11., ILC;Іcti Та КОП) реформ ИрОН<ІНШІ, ОG(ННа
ЧеННЬІХ за.Jач реа.:Jизации пос .. 1ецних, вьшолнения ... и Jостижения .. , а 
также ря.Jа цругих факторов. 
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