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სემინარი  

„დავის ალტერნატიული 

გადაწყვეტის გზები“ 

 
ორგანიზატორები:  

EUIPO-ს სააპელაციო საბჭო  

და 

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“  

 

2 ივლისი, 2021წ. 
სასტუმრო „რუმს ჰოტელ თბილისი“, მერაბ კოსტავას ქ. N14 

ქ. თბილისი, საქართველო 

 

 

დღის წესრიგი  

 

 

 
ევროკავშირის დაფინანსებით ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების მიერ განხორციელებული საქართველო-ევროკავშირის პროექტი 

http://euipo.europa.eu/
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11:30 – 11:45   მისალმება და შესავალი  

 

• ბ-ნი ჟოაო ნეგრაო - EUIPO-ს სააპელაციო საბჭოს 

პრეზიდენტი 

• ქ-ნი ნინო ჩიქოვანი, საქპატენტის თავმჯდომარის 

მოადგილე  

 

 

11:45 – 13:15 პირველი სესია:  

1. დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა: მედიაციის სხვადასხვა 

ტექნიკის პრეზენტაცია  

• ქ-ნი კირსტენ ბაუხი, EUIPO-ს დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის სამსახურის უფროსი, 

CEDR აკრედიტებული მედიატორი 

2. სხვადასხვა მხარის როლი მედიაციაში 

• ქ-ნი ნატალია კაპეტანკი, EUIPO-ს დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის სამსახური 

3. წარმატებული მედიაციის გზები 

i. კრიტერიუმები ისეთი სიტუაციების განსასაზღვრად, 

რომლებისთვისაც ხელსაყრელია მედიაცია ან დავის სხვა 

ალტერნატიული გადაწყვეტის გზები  

ii. მედიაციის პროცესის პროცედურული საფეხურები 

iii. EUIPO-ს სასარგებლო რესურსები  

• ქ-ნი ნატალია კაპეტანკი, EUIPO-ს დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის სამსახური 

• ბ-ნი ხავიერ სორიანო, EUIPO-ს დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის სამსახური 

4. მედიაციის პროცესის პრინციპები 

• ქ-ნი ნატალია კაპეტანკი, EUIPO-ს დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის სამსახური 

 

კითხვა-პასუხის სესია 

 

13:15 – 13:45 შესვენება  

13:45 – 15:30 მეორე სესია: 

1. მედიატორის ფუნქცია-მოვალეობები 

• ქ-ნი ზაიფერტ კატარჟინა - მედიატორი- სააპელაციო 

საბჭო 

 



 

3 

 

2. ადვოკატების ფუნქცია-მოვალეობები 

• ქ-ნი სუზი სქარდოჩია - მედიატორი - სააპელაციო 

საბჭო  

 

კითხვა-პასუხის სესია  

 

3. მედიაციიას სამუშაო მეთოდოლოგია:  

a. საკითხებისა და საერთო საფუძვლის განსაზღვრა  

b. წინადადებების ფორმულირება და მოლაპარაკებები 

c. მედიაციის პროცესის დასრულება 

 

• ქ-ნი სოფი პეტრეკინი - მედიატორი - დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის სამსახური, 

სააპელაციო საბჭო 

 

4. წარმატებული მედიაციის მაგალითები 

• ბ-ნი გორდონ ჰამფრი, I სააპელაციო კოლეგიის 

თავმჯდომარე, EUIPO, CEDR აკრედიტებული 

მედიატორი  

კითხვა-პასუხის სესია 

  15:30-16:30             სადილი  
 

16:30 – 18:25          სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებული სამედიაციო საქმეების 

განხილვა 

• ბ-ნი გორდონ ჰამფრი, I სააპელაციო კოლეგიის 

თავმჯდომარე, EUIPO, CEDR აკრედიტებული 

მედიატორი  

 

• ბ-ნი სვენ შტურმანი, II  სააპელაციო კოლეგიის 

თავმჯდომარე, EUIPO, CEDR აკრედიტებული 

მედიატორი  

 

  

18:25 – 18:30  შეჯამება  

• ქ-ნი კირსტენ ბაუხი, EUIPO-ს დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის სამსახურის უფროსი, 

CEDR აკრედიტებული მედიატორი 


