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ОРГАНА Ў ПРАЦЭСЕ АФАРМЛЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГІСТРАЦЫІ 

АБ’ЕКТАЎ ПРАМЫСЛОВАЙ УЛАСНАСЦІ 

Мальчэўскі Я. С., магістр, г. Мінск 

Інавацыйнае развіццё, пабудова эканомікі ведаў прадугледжвае 

неабходнасць пошуку эфектыўнага механізму арганізацыі ўзаемадзеяння 

паміж уладальнікамі вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці (сродкаў 

індывідуалізацыі) з аднаго боку і патэнтавым органам з іншага пры 

патэнтаванні (рэгістрацыі) аб'ектаў прамысловай уласнасці (АПУ). 

Спецыфіка камунікацыі падчас афармлення дзяржаўнай рэгістрацыі АПУ 

выяўляецца ў характары ўзаемаадносін паміж патэнтавым органам і 

заяўнікамі (уладальнікамі). 

Для дзяржаўнай рэгістрацыі і атрымання ахоўнага дакумента на АПУ 

зацікаўленая асоба падае ў патэнтавы орган, функцыі якога ў Рэспубліцы 

Беларусь ажыццяўляе Нацыянальны  цэнтр інтэлектуальнай уласнасці, 

адпаведную заяўку (камплект дакументаў). У факце падачы заяўкі на любы 

АПУ выяўляецца жаданне заяўніка зарэгістраваць вынік інтэлектуальнай 

дзейнасці (сродак індывідуалізацыі) для атрымання выключных правоў на 

яго выкарыстанне. 

Поўнае афармленне заявак з’яўляецца размеркаваным і ўключае два этапы. 

На першым этапе заявачныя дакументы афармляюцца заяўніком ці 

патэнтавым павераным і падаюцца ў патэнтавы орган. Другі этап афармлення 

заявак на АПУ ажыццяўляецца ў патэнтавым органе. Па заяўках, якія 

паступілі ў патэнтавы орган праводзіцца экспертыза і прымаецца рашэнне аб 

выдачы ахоўнага дакумента на АПУ (рэгістрацыі аб’екта) ці аб адмове ў 

выдачы ахоўнага дакумента (рэгістрацыі аб’екта). Пры нязгодзе з вынікамі 

экспертызы заяўніку прадстаўляецца права аспрэчыць яе рашэнне шляхам 

падачы скаргі ў Апеляцыйны савет пры патэнтавым органе. 

Як паказвае практыка, значная колькасць заявак на АПУ не рэалізуюцца ў 

ахоўныя дакументы. Асноўнай прычынай гэтага з'яўляецца нізкая якасць 

складання заявак, якая не дазваляе ім прайсці дзяржаўную экспертызу з 

прыняццем станоўчага рашэння. Няякаснае складанне заявак таксама спрыяе 

інтэнсіфікацыі ўзаемадзеяння экспертаў патэнтавага органа і заяўнікоў. 

Афіцыйнае ўзаемадзеянне паміж патэнтавым органам і заяўніком 
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ажыццяўляецца апасродкавана шляхам перапіскі. Трансакцыі патэнтавага 

органа зыходзяць у форме запытаў і апавяшчэнняў, трансакцыі заяўніка  –  у 

форме адказаў на запыты, заяў і скарг. Яшчэ адным каналам камунікацыі 

патэнтавага органа і заяўніка з'яўляецца разгляд пытанняў, якія ўзнікаюць 

падчас экспертызы заяўкі, шляхам перамоў эксперта і заяўніка або на 

экспертнай нарадзе з удзелам заяўніка. Гэта форма ўзаемадзеяння накіравана 

на пераадоленне бар’ераў, якія ўзнікаюць падчас перапіскі паміж заяўніком і 

экспертам. Ход абмеркавання пытанняў на перамовах або экспертнай нарадзе 

фіксуецца ў пратаколе, які ўтрымлівае звесткі аб удзельніках, довады і 

прапановы абодвух бакоў і высновы аб наступнай экспертызе. Неабходна 

адзначыць, што ў шматлікіх выпадках заяўнік не з'яўляецца аўтарам 

заяўленага выніку інтэлектуальнай дзейнасці (напрыклад, калі АПУ 

з'яўляецца службовым). У гэтай сітуацыі аўтар можа стаць дадатковым 

суб'ектам камунікацыйнага працэсу, які ўзаемадзейнічае з патэнтавым 

органам праз заяўніка. 

Дзяржаўная рэгістрацыя АПУ ажыццяўляецца ў адпаведных дзяржаўных 

рэестрах Рэспублікі Беларусь. На працягу тэрміна дзеяння ахоўнага 

дакумента на падставе заявы ўладальніка ў яго і ў дзяржаўны рэестр могуць 

уносіцца змены і дадаткі, напрыклад, змены ўладальніка, наймення 

ўладальніка, яго адрасу, запісы аб заключэнні, змене і скасаванні ліцэнзійнай 

дамовы і інш. Занясенне змен у дзяржаўныя рэестры паводле заканадаўства 

можа ажыццяўляцца па ініцыятыве ўладальніка шляхам падачы адпаведнай 

заявы і дакументаў, што пацвярджаюць падставы занясення змен. Такім 

чынам, камунікацыя патэнтавага органа і ўладальніка АПУ ажыццяўляецца 

апасродкавана шляхам падачы ўладальнікамі хадайніцтваў у форме заяў. 

Варта адзначыць, што змены прававога становішча АПУ не заўсёды 

знаходзяць адлюстраванне ў ахоўным дакуменце, які захоўваецца ў яго 

ўладальніка. Ахоўны дакумент можа спыніць дзеянне або быць прызнаным 

несапраўдным у любы момант на працягу ўсяго яго тэрміна дзеяння. Для 

забеспячэння актуальнай інфармацыяй зацікаўленых асоб Нацыянальны 

цэнтр інтэлектуальнай уласнасці ажыццяўляе выдачу выпісак з дзяржаўных 

рэестраў АПУ. Выпіска адлюстроўвае стан прававой аховы аб'екта на момант 

яе выдачы. 
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Як асобныя камунікатыўныя акты (падача заявачных дакументаў, вядзенні 

перапіскі па заяўцы, занясенне змен у дзяржаўны рэестр), так і працэс 

камунікацыі ў цэлым паміж заяўнікамі (уладальнікамі АПУ) і патэнтавым 

органам могуць ажыццяўляцца непасрэдна альбо праз пасярэднікаў – 

патэнтавых павераных, зарэгістраваных у патэнтавым органе. 

У цяперашні час узаемадносіны паміж заяўнікамі (уладальнікамі АПУ) і 

патэнтавым органам ажыццяўляюцца пасродкам дакументнай (падача 

заявачных дакументаў, перапіска па заяўцы, занясенне змен у дзяржаўны 

рэестр) і вуснай камунікацыі (разгляд пытанняў, якія узнікаюць падчас 

экспертызы заяўкі, шляхам перамоў эксперта і заяўніка або на экспертнай 

нарадзе з удзелам заяўніка) з дакументаванем яе вынікаў, але развіцце 

інфарматызацыі і досвед вядучых краін прадвызначаюць з'яўленне і развіццё 

механізму электроннай камунікацыі. Падача электронных заявак і 

электронная перапіска істотна павысяць хуткасць і якасць экспертызы АПУ. 

У межах электроннай камунікацыйнай сістэмы патэнтавага органа 

эфектыўнымі сродкамі пераадолення бар’ераў і павышэння якасці 

дакументаў, якія падаюцца ў патэнтавы орган, могуць стаць аўтаматызаванае 

складанне гэтых дакументаў і функцыянаванне спецыялізаванага форума па 

разглядзе заявак на АПУ. 


