
საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №181

2010 წლის 3 ივლისი

ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ დებულების დამტკიცების შესახებ

    მუხლი 1
საქართველოს საპატენტო კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს საჯარო სა-

მართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპა-
ტენტის“ თანდართული დებულება.

    მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს „ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ შესახებ“

საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 28 ივნისის №392 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების
თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების ამოქმედებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი  ნ. გილაური

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ დებულება

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული

ცენტრი – „საქპატენტი“ (შემდგომში – საქპატენტი) არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში
მოქმედი დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ახორციელებს ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების
სამართლებრივ უზრუნველყოფას.

2. საქპატენტი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო
ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით, საქართველოს საპატენტო კანონის, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“
საქართველოს კანონის, „დიზაინის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „საქონლის ადგილწარმოშობის
დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ“ საქართველოს კანონის, ამ დებულებისა და სხვა სამარ-
თლებრივი აქტების შესაბამისად.

3. საქპატენტს აქვს სიმბოლიკა, ბეჭედი საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბის გამოსახულებითა და
საკუთარი სახელწოდების აღნიშვნით, დამოუკიდებელი ბალანსი, ანგარიში სახელმწიფო ხაზინაში,
კანონმდებლობით ნებადართული ანგარიშები ბანკში და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სხვა
რეკვიზიტები.

4. საქართველოს კანონმდებლობით დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებისას საქპატენტი
უფლებამოსილია, გასწიოს სახელმწიფო წარმომადგენლობა.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 იანვრის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 27.01.2015წ.

    მუხლი 2. საქპატენტის ძირითადი ამოცანები
საქპატენტის ძირითადი ამოცანებია:
ა) ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის განვითარებისა და სრულყოფისათვის

კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება;
ბ) ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და მათი

განხორციელების ორგანიზება;
გ) ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელება;
დ) ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის

ქვეყნებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და საერთაშორისო
ვალდებულებათა შესრულების ორგანიზება;

ე) საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა;

ვ) ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე (გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, მცენარეთა
ახალი ჯიში, ცხოველთა ახალი ჯიში, სასაქონლო ნიშანი, ადგილწარმოშობის დასახელება, გეოგრაფიული
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აღნიშვნა, ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგია, მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების
ნაწარმოებები, საავტორო და მომიჯნავე უფლებები) უფლების მოპოვების სამართლებრივი უზრუნველყოფის
მიზნით ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და მხატვრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებისა
და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა;

ზ) ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმაციით
უზრუნველყოფა;

თ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ამოცანათა შესრულება.

    მუხლი 3. საქპატენტის ძირითადი ფუნქციები
საქპატენტის ძირითადი ფუნქციებია:
ა) ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე განაცხადის კანონმდებლობით დადგენილი წესით

ექსპერტიზა, შესაბამისი დოკუმენტების გაცემა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრების
წარმოება;

ბ) ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებით განმცხადებლებისა და მესამე პირების
სააპელაციო საჩივრების განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება საქპატენტთან არსებულ სააპელაციო
პალატაში;

გ) ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებში
საქართველოს მონაწილეობის შესახებ წინადადებების მომზადება;

დ) საქპატენტის მიერ ამ დებულებით გათვალისწინებული და კანონმდებლობიდან გამომდინარე
ფუნქციების შესრულების მიზნით, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე პროექტებისა და შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება;

ე) ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვასთან დაკავშირებით მასალების გამოქვეყნება, მათ
შორის, საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის გამოცემა;

ვ) საერთაშორისო განაცხადებთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება;
ზ) ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული კანონპროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების

პროექტების მომზადება;
თ) ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზების შექმნა და

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
ი) პატენტრწმუნებულთა ატესტაცია, რეგისტრაცია, მათი რეესტრის შექმნა და წარმოება;
კ) საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების, მათი მემკვიდრეებისა და სხვა უფლებამონაცვლეების

ქონებრივი უფლებების დაცვისათვის, კოლექტიურ საფუძველზე, მმართველი ორგანიზაციების
(საზოგადოებების) საქმიანობის ხელშეწყობა;

ლ) საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა;
მ) ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულება,

საინფორმაციო და შემეცნებითი ბროშურებისა და სხვა მასალების გამოქვეყნება და გავრცელება,
საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების კომენტარების მომ-
ზადება და გამოცემა;

ნ) ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმირების
მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება;

ო) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

    მუხლი 4. საქპატენტის უფლებამოსილებანი
საქპატენტი უფლებამოსილია:
ა) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საქართველოს სახელმწიფოს სახელით გასცეს შესაბამისი

დოკუმენტები ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე;
ბ) წარმოადგინოს საქართველო ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში და

ინტელექტუალური საკუთრების სფეროსთან დაკავშირებულ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში;
გ) ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, თავისი

კომპეტენციის ფარგლებში მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები და კოორდინაცია გაუწიოს
ინტელექტუალური საკუთრების სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას;

დ) საქპატენტთან არსებული დავების განმხილველი ორგანოს – სააპელაციო პალატის მეშვეობით
განიხილოს და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე
საქპატენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან, აგრეთვე მათი დაცვის კრიტერიუმებთან, პატენტის
გაცემასა და სამრეწველო საკუთრების სხვა ობიექტების რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ დავებზე, – აღიაროს
სასაქონლო ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილ სასაქონლო ნიშნად;

დ1) განახორციელოს საქართველოში რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული
აღნიშვნის სხვა სახელმწიფოში რეგისტრაციისა და დაცვისათვის საჭირო ღონისძიებები იმ შემთხვევაში, თუ
ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის „საქპატენტში“ რეგისტრაციისას განმცხადე-
ბელი არის საჯარო ხელისუფლების ორგანო ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;

ე) გამართოს სემინარები, კონფერენციები და სხვა ღონისძიებანი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან
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დაკავშირებული საკითხების შესახებ;
ვ) მიავლინოს საქპატენტის თანამშრომლები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, გამოცდილების შესაძენად,

სემინარებში, კონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად;
ზ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებები;
თ) სახელმწიფოში ინტელექტუალური საკუთრების სისტემისა და საინოვაციო საქმიანობის განვითარების

კუთხით, განახორციელოს მიზნობრივი პროექტები;
ი) საკუთარი მიზნების განსახორციელებლად, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით,

დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად კანონმდებლობით დადგენილი წესით დააფუძნოს კერძო
სამართლის იურიდიული პირები.
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 ნოემბრის დადგენილება №416 - ვებგვერდი, 09.11.2011წ.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 იანვრის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 27.01.2015წ.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 ოქტომბრის დადგენილება №550 - ვებგვერდი, 27.10.2015წ.

    მუხლი 5. საქპატენტის ქონება და შემოსავლები
1. საქპატენტის ქონება არის ძირითადი და საბრუნავი საშუალებები, რომლებიც აისახება საქპატენტის

დამოუკიდებელ ბალანსზე.
2. საქპატენტს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად შეიძინოს და განკარგოს ქონება, გარდა უძრავი ქონებისა.

საქპატენტი უძრავ ქონებას იძენს და განკარგავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით.
3. საქპატენტის დაფინანსება ხორციელდება:
ა) ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაპატენტებასთან, რეგისტრაციასა და დეპონირებასთან

დაკავშირებული მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლით;
ბ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლით, მათ შორის, საქართველოს

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებით.
4. „საქპატენტის“ შემოსავლები გამოიყენება მისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული ამოცანების,

ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების განსახორციელებლად და ინტელექტუალური საკუთრების სფე
როში კანონმდებლობით გათვალისწინებული, „საქპატენტის“ მიერ განსახორციელებელი სხვა მიზნების
შესასრულებლად.

5. საქპატენტი უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აიღოს
სესხი ან გააფორმოს ბანკთან სადეპოზიტო ხელშეკრულება.

6. საქპატენტი საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგებას აწარმოებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 ნოემბრის დადგენილება №416 - ვებგვერდი, 09.11.2011წ.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 იანვრის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 27.01.2015წ.

    მუხლი 6. საქპატენტის მართვა
1. საქპატენტს ხელმძღვანელობს თავმჯდომარე, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან

ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. საქპატენტის თავმჯდომარე თანამდებობაზე ინიშნება ოთხი
წლის ვადით.

2. საქპატენტის თავმჯდომარე:
ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს საქპატენტის საქმიანობას, ახორციელებს საქპატენტის საქმიანობის

კოორდინაციას;
ბ) იღებს გადაწყვეტილებებს საქპატენტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე;
გ) უფლებამოსილია, განახორციელოს თავის კომპეტენციას მიკუთვნებული ზოგიერთი საკითხის

გადაწყვეტის უფლების დელეგირება სამსახურის სხვა თანამშრომელზე;
დ) გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს;
ე) წარმოადგენს საქპატენტს მესამე პირებთან ურთიერთობაში;
ვ) მინდობილობის გარეშე მოქმედებს საქპატენტის სახელით, განაგებს საქპატენტის ქონებას, დებს

ხელშეკრულებებს, გასცემს მინდობილობებს, დამატებითი შემოსავლების მიღების მიზნით, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, ხსნის მიმდინარე ან/და სადეპოზიტო ანგარიშებს კომერციულ ბანკებში;

ზ) განსაზღვრავს და ამტკიცებს საქპატენტის სტრუქტურული ერთეულების დებულებას და შინაგანაწესს;
თ) განსაზღვრავს და ამტკიცებს საქპატენტის საშტატო განრიგს და თანამშრომელთა თანამდებობრივი

სარგოების ოდენობას;
ი) ამტკიცებს საქპატენტში სტაჟირების გავლის წესს, ნიშნავს და ათავისუფლებს სტაჟიორებს;
კ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, თანამდებობაზე ნიშნავს კონკურსის

წესით და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქპატენტის თანამშრომლებს, განსაზღვრავს და ამტკიცებს
დასაქმებულთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

ლ) იღებს გადაწყვეტილებას საქპატენტის თანამშრომელთა წახალისების, სახელფასო დანამატების გაცემისა
და დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ;

მ) განსაზღვრავს და ამტკიცებს პატენტრწმუნებულების საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;
ნ) საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით ამტკიცებს საქპატენტის ბიუჯეტს;
ო) საქპატენტის ფუნქციების განხორციელებისას, უფლებამოსილია, შექმნას სამეცნიერო-საკონსულტაციო

საბჭო და განსაზღვროს მისი შემადგენლობა და უფლებამოსილება;

http://www.matsne.gov.ge 00000000000000000000



პ) ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლება-მოვალეობებს.
3. საქპატენტის თავმჯდომარეს ჰყავს მოადგილეები, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქპატენტის თავმჯდომარე. საქპატენტის თავმჯდომარის არყოფნის
შემთხვევაში, მის მოვალეობას ასრულებს საქპატენტის თავმჯდომარის ერთ-ერთი მოადგილე.

4. საქპატენტის თავმჯდომარეს შესაძლებელია, ჰყავდეს მრჩევლები, ანაზღაურებით ან ანაზღაურების
გარეშე, რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქპატენტის თავმჯდომარე.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 იანვრის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 27.01.2015წ.  
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 11 თებერვლის დადგენილება №54 - ვებგვერდი, 12.02.2019წ.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 11 დეკემბრის დადგენილება №613 – ვებგვერდი, 12.12.2019წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 მარტის დადგენილება №155 – ვებგვერდი, 11.03.2020წ.

მუხლი 61. საქპატენტის სტრუქტურა
1. საქპატენტის სტრუქტურული ერთეულებია:
ა) ადმინისტრაციული დეპარტამენტი;
ბ) გამოგონების და ახალი ჯიშების დეპარტამენტი;
გ) სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნების და დიზაინის დეპარტამენტი;
დ) იურიდიული დეპარტამენტი;
ე) საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი;
ვ) საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი;
ზ) შიდა აუდიტის დეპარტამენტი;
თ) მომსახურების დეპარტამენტი;
ი) საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური.
2. საქპატენტის სტრუქტურულ ერთეულებში შესაძლებელია, შეიქმნას შესაბამისი სტრუქტურული

ქვედანაყოფები.
3. საქპატენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, საქპატენტთან შეიძლება შეიქმნას ინტელექტუალური

საკუთრების სასწავლო ცენტრი, რომლის დებულებას ამტკიცებს საქპატენტის თავმჯდომარე.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 იანვრის დადგენილება №9 – ვებგვერდი, 27.01.2015წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 მარტის დადგენილება №155 – ვებგვერდი, 11.03.2020წ.

    მუხლი 7. საქპატენტის ანგარიშვალდებულება
საქპატენტი ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე.

    მუხლი 8. დასკვნითი დებულებანი
1. საქპატენტის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. საქპატენტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოს

მთავრობის დადგენილებით.
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