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ШТА ЈЕ МЕДИЈАЦИЈА?
Медијација је поступак у којем стране добровољно
настоје да реше спорни однос путем преговора уз помоћ
неутралног посредника – медијатора који странама
помаже да постигну споразум. Медијација може да
се покрене пре судског или другог поступка, а такође
и након тога.

ЗАШТО ИЗАБРАТИ МЕДИЈАЦИЈУ?
Интелектуална својина је важна компонента свих
привредних делатности које се темеље на иновацијама па су
њена заштита и правилно коришћење од велике важности за
успешно пословање. Спорни пословни односи који настају
у области интелектуалне својине не морају нужно да се
решавају пред судом.
Пример другачијег решавања спорних односа је медијација.
Нарушени пословни однос медијацијом може да се реши
брже, лакше и јефтиније. Поред тога, медијација не доводи
нужно до прекида пословног односа, већ се он након
постизања споразума може сачувати и унапредити.
Предности медијације у односу на судско решавање спорова су:
• Медијација је добровољан поступак, од кога свака страна
може да одустане у било ком моменту.
• Медијација је у потпуности поверљив поступак.
• Медијација траје знатно краће.
• Трошкови медијације су знатно нижи.
• Стране задржавају потпуну контролу над поступком
медијације до краја поступка.
• Споразум, ако се постигне и потпише, може да ина снагу
извршне исправе.

КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ?
Ако имате спорни пословни однос у области интелектуалне
својине, можете се обратити Заводу за интелектуалну својину
који пружа информације и админстративно-техничку помоћ у
погледу избора медијатора и поступка медијације.

Поред ових могућности, за спорне односе који имају
међународни карактер, можете се обратити Центру за
арбитражу и медијацију Светске организације за интелектуалну
својину (WIPO Arbitration and Mediation Center), који у
области интелектуалне својине има међународну репутацију.
WIPO Центар пружа информације и административно-техничку
помоћ у погледу избора медијатора и поступка медијације.

Више о томе можете видети на сату Завода за интелектуалну
својину http://www.zis.gov.rs на страници: http://www.zis.gov.
rs/medijacija/o-medijaciji/naslovna.1232.html.

Завод за интелектуалну својину и WIPO Центар за арбитражу
и медијацију интензивно сарађују у погледу промоције
медијације у области интелектуалне својине.

У Заводу такође можете добити информације о медијаторима
из Регистра Министарства правде, који имају посебна знања
из решавања спорова у области интелектуалне својине.
Ако имате спорни пословни однос у било којој области, па тако
и у области интелектуалне својине, такође можете изабрати
посредника из Регистара посредника Министарства правде
који можете погледати на сајту Министарства правде.

КАКО ИЗАБРАТИ МЕДИЈАТОРА(Е)?
Медијатора споразумно одређују сукобљене стране саме, уз
помоћ неке од наведених институција, суда или другог органа
пред којим је покренут поступак пре покретања медијације.

