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სარჩევი

სასაქონლო ნიშანი

3D სასაქონლო ნიშნების 
დაცვისუნარიანობის 
კრიტერიუმები

საავტორო უფლებები 
და მათი კოლექტიურ 
საფუძველზე მართვა

გეოგრაფიული 
აღნიშვნების გამოყენება 
მინერალური 
წყლებისთვის

ადგილწარმოშობის 
დასახელების 
პროდუქტების კონტროლი 
- ესპანეთის პრაქტიკა

მარაკეშის და პეკინის 
შეთანხმებები

გარანტირებულად 
ტრადიციული 
განსაკუთრებული 
პროდუქტის დაცვის 
ასპექტები

პატენტუნარიანობის 
კრიტერიუმის 
შეფასების ზოგიერთი 
სპეციფიკური საკითხი 
და საერთაშორისო 
მიდგომები

სასამართლო დავა 
საქართველოს პატენტის 
GE P 2004 3361 B 
ბათილად ცნობის შესახებ

ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებების 
დაცვის მნიშვნელობა 
მეწარმეებისთვის

ახალი ამბები

ინტელექტუალური 
საკუთრების დაცვა 
საქართველოში - ახალი 
პოლიტიკა, ცვლილებები, 
ტენდენციები და 
პერსპექტივებიზიანის ანაზღაურება 

ინტელექტუალურ 
საკუთრებაზე 
განსაკუთრებული 
უფლების დარღვევისას

დიზაინი და მისი 
სამართლებრივი 
დაცვის კრიტერიუმები
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თავმჯდომარის გვერდი

ძვირფასო მკითხველო,

მაქვს პატივი მოგესალმოთ საქპატენტის სახელით. "IP 
საქართველოს" მეშვეობით ჩვენ შევეცდებით დაინტერესებულ 
მკითხველს  მივაწოდოთ ამომწურავი ინფორმაცია 
საქპატენტის მუშაობის შესახებ. როგორც მოგეხსენებათ, 
სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 
საქპატენტი, არის ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 
მოქმედი დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც გასცემს დამცავ 
დოკუმენტებს გამოგონებაზე, სასარგებლო მოდელზე, 
სასაქონლო ნიშანზე, დიზაინზე, გეოგრაფიულ აღნიშვნასა და 
ადგილწარმოშობის დასახელებაზე, მცენარეთა და ცხოველთა 
ახალ ჯიშებზე და ახორციელებს საავტორო უფლებებით 
დაცული ნაწარმოებების დეპონირებას. საქპატენტის 
ძირითადი ფუნქციაა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 
სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, პრიორიტეტული 
მიმართულებების განსაზღვრა და მათი განხორციელება, 
სისტემის განვითარებისა და სრულყოფისთვის კონკრეტული 
ღონისძიებების გატარება, ასევე, ინტელექტუალური 
საკუთრების სფეროში კანონშემოქმედებითი საქმიანობა და 
აღნიშნულ სფეროში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. 
საქპატენტი, საქართველოს წარმოადგენს ინტელექტუალური 
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციასა (ისმო) და სხვა 
საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ზემოაღნიშნული ფუნქციების 
ეფექტურად განხორციელების მიზნით, საქპატენტი გეგმავს 
შემდეგი ღონისძიებებისა და პროექტების განხორციელებას: 

     • საქპატენტთან არსებული ინტელექტუალური საკუთრების 
სასწავლო ცენტრის დაფუძნებას, ინტელექტუალური 
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO), აშშ საპატენტო 
და სასაქონლო ნიშნების უწყების (USPTO), ევროპის 
საპატენტო უწყების (EPO) და შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის 
უწყების (OHIM) სასწავლო ცენტრებთან თანამშრომლობით 
და მათი მოდელებისა და არსებული პრაქტიკის 
გათვალისწინებით. სასწავლო ცენტრი ხელს შეუწყობს  
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლებას და მოამზადებს სპეციალურ 
მოკლე და საშუალო ხანგრძლივობის პროგრამებს და 
სასწავლო კურსებს საქპატენტის თანამშრომლებისთვის 
(სასაქონლო ნიშნების და გამოგონების ექსპერტებისთვის, 
იურისტებისთვის), მოსამართლეებისთვის, ადვოკატებისთვის, 
პატენტრწმუნებულებისთვის, მცირე და საშუალო 
ბიზნესისთვის, ჟურნალისტებისთვის და სხვადასხვა 
მიზნობრივი ჯგუფებისთვის. გარდა ამისა, სასწავლო ცენტრი 
მოამზადებს სპეციალურ კურსებს და სამაგისტრო პროგრამას 
სტუდენტებისთვის. ამ მიმართულებით დაწყებულია 
მოლაპარაკებები ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო 
ორგანიზაციასთან (ისმო). ისმოსთან თანამშრომლობით 
2015 წელს შემუშავდა და იწყება ორწლიანი პროექტი, 
რაც გულისხმობს ინტელექტუალური საკუთრების 
სასწავლო ცენტრის  დაფუძნებაში დახმარებას. პროექტის 
დაწყების წინაპირობას წარმოადგენს სახელმწიფოს ნება, 
სასწავლო ცენტრისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 
და კვალიფიციური აკადემიური პერსონალის არსებობა. 
მოლაპარაკებები ასევე დაწყებულია ევროპის შიდა ბაზრის 
ჰარმონიზაციის ოფისთან (OHIM), რომელიც, ასევე გაუწევს 
დახმარებას საქპატენტს სასწავლო ცენტრის დაფუძნებაში;
     • ვგეგმავთ სამრეწველო საკუთრების ობიექტებზე 
ექსპერტიზის პროცედურის დახვეწას. საქპატენტი გეგმავს 

შეიმუშაოს სახელმძღვანელოები, რაც დაეხმარება 
ქართველ ექსპერტებს საქმიანობის უფრო ეფექტურად 
განხორციელებაში და ერთგვაროვანი და თანმიმდევრული 
პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში;
     • ჩვენი პრიორიტეტი - ინოვაციური საქმიანობის 
ხელშეწყობაა. ამ მიზნით, საქპატენტი გეგმავს, დაამყაროს 
მჭიდრო ურთიერთობები უნივერსიტეტებთან და კვლევით 
ინსტიტუტებთან. პირველ ეტაპზე, საქპატენტი გეგმავს, 
უმაღლეს სასწავლებლებს დახმარება გაუწიოს საკვლევ 
პროექტებთან დაკავშირებით. კერძოდ, კვლევითი პროექტის 
საწყის ეტაპზე, ტექნიკის დონის განსაზღვრის მიზნით, 
წინასწარი საპატენტო ძიების ჩატარებას მეცნიერებისა 
და მკვლევარებისთვის, ასევე, დახმარებას საპატენტო 
განაცხადის შევსებაში და PCT განაცხადების საერთაშორისო 
ფაზისთვის დაპატენტების საფასურის მოძიებაში.  
კვლევით ინსტიტუტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, 
საქპატენტი შეიმუშავებს ინტელექტუალური საკუთრების 
პოლიტიკის პროექტს უნივერსიტეტებისთვის და კვლევითი 
დაწესებულებებისთვის, იმისათვის, რომ განისაზღვროს 
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული ასპექტები 
იმ ნაშრომებთან დაკავშირებით, რომლებიც იქმნება 
ზემოხსენებული ორგანიზაციების კვლევით პროცესში;  
     • ბრენდინგის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, 
ასევე, ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა. სოფლის მეურნეობა 
არის სფერო, სადაც საქართველოს  ერთ-ერთი უდიდესი 
საექსპორტო პოტენციალი გააჩნია. შესაბამისად, სოფლის 
მეურნეობის პროდუქტები  ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ობიექტებია, რომელთა მეშვეობითაც შეიძლება დაიწყოს 
ბრენდინგის სტრატეგიის განვითარება ქვეყანაში. 
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გეოგრაფიული 
აღნიშვნების სისტემის განვითარება, შესაძლოა გახდეს 
ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი ქართული პროდუქტების 
საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის კუთხით. საქართველოში 
გეოგრაფიული აღნიშვნების სისტემის  განვითარების 
მიზნით, საქპატენტი გეგმავს პოტენციური ადგილწარმოშობის 
დასახელებების და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესწავლას 
და შეფასებას მათი შემდგომი რეგისტრაციის მიზნით. 
ასევე, გეგმავს ჩამოაყალიბოს გეოგრაფიული აღნიშვნების 
კონტროლის სისტემა და ხელი შეუწყოს მის დანერგვას; 
     • ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში საზოგადოების 
ცნობიერების ასამაღლებლად, საქპატენტი გეგმავს 
განავითაროს და ხელი შეუწყოს საგამომცემლო საქმიანობას. 
დაგეგმილი გვაქვს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 
ლიტერატურის გამოცემა, წიგნების, საინფორმაციო 
ფლაერებისა და ბუკლეტების თარგმნა და გამოცემა;  
     • რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქპატენტმა ისმო-ს 
მხარდაჭერით დაიწყო მუშაობა ინტელექტუალური 
საკუთრების სტრატეგიაზე. ისმო-ს ექსპერტებმა შეისწავლეს  
საქართველოში  არსებული ვითარება ინტელექტუალური 
საკუთრების დაცვის  მიმართულებით. განისაზღვრება 
მიმართულებები,  რომლებიც საჭიროებს გაუმჯობესებას 
და დაიგეგმება  მოკლე და გრძელვადიანი აქტივობები 
ინტელექტუალური საკუთრების სისტემაში არსებული 
ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. 

ამ და სხვა სიახლეების შესახებ ჩვენ პერიოდულად   
გაცნობებთ "IP საქართველოს" მეშვეობით. ასე რომ, 
ჩვენთან ერთად ადევნეთ თვალი საქართველოს პროგრესს  
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში.
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სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, განსაკუთრებით კი 
ადგილწარმოშობის დასახელების და გეოგრაფიული 
აღნიშვნის პროდუქტები, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 
არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ ქვეყნის ეკონომიკურ 
განვითარებაზე. შესაბამისად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და 
გეოგრაფიული აღნიშვნების ეფექტურ დაცვას, სრულყოფილი 
სამართლებრივი ბაზის არსებობასა და, ასევე, მომხმარებლის 
ცნობიერების ამაღლებას. სწორედ, ამ მიზნების მისაღწევად 
დაგეგმილია საქართველოს კანონმდებლობაში არაერთი 
ცვლილების განხორციელება.   
"ადგილწარმოშობის დასახელების და გეოგრაფიული 
აღნიშვნის შესახებ" საქართველოს კანონში 
განსახორციელებელი ერთ-ერთი ცვლილება შეეხება 
ადგილწარმოშობის დასახელების და გეოგრაფიული 
აღნიშვნის პროდუქტების ეტიკეტირებას. კანონპროექტი 
ითვალისწინებს დამატებითი სიმბოლოს შემოღებას 
ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნის პროდუქტებისთვის, რისთვისაც შეიქმნება როგორც 
ადგილწარმოშობის დასახელების, ისე გეოგრაფიული 
აღნიშვნის სიმბოლო. ნებისმიერი პირი, რომელიც მის 

70%-იანი შეღავათი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებისთვის
მანანა ფრუიძე

გეოგრაფიული აღნიშვნის და ადგილწარმოშობის დასახელების სიმბოლოები
ქეთევან კილაძე

2014 წლის 22 დეკემბერს ძალაში შევიდა საქართველოს 
მთავრობის დადგენილება "ინტელექტუალური საკუთრების 
ობიექტების დაპატენტებასთან, რეგისტრაციასთან 
და დეპონირებასთან დაკავშირებული მომსახურების 
საფასურების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს 
მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის N182 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე", რომლის მიხედვით 
განმცხადებელ გამომგონებლებისა და დიზაინერებისთვის 
არსებული საფასურის გადახდის 70%-იანი შეღავათი 
გავრცელდა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა 
და დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებზეც.  
აღნიშნული ცვლილებების მიზანია, ქვეყანაში ინოვაციური 
პროცესების წახალისება და ხელშეწყობა. დადგენილებით 
გათვალისწინებული შეღავათები, გარკვეულწილად, მოხსნის 
ფინანსურ ბარიერს, რაც იყო ამ პროცესების შემაფერხებელი 
გარემოება. გარდა ამისა, საფასურის შემცირება ხელს 
შეუწყობს საქპატენტში გამოგონებებზე ადგილობრივი 
განაცხადების რაოდენობის მატებას.
დადგენილებით, ასევე, გათვალისწინებულია საქონლის 
ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საფასურების 
შემცირება და ზოგიერთი მათგანის გაუქმება, რაც მიზნად 

ისახავს ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და 
გეოგრაფიული აღნიშვნების სისტემის, როგორც ქვეყნისათვის 
ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულების განვითარებას. 
სოფლის მეურნეობა ის სფეროა, რომელშიც საქართველოს 
უდიდესი საექსპორტო პოტენციალი გააჩნია. შესაბამისად, 
სოფლის მეურნეობის პროდუქტები ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ობიექტებია, რითაც შეიძლება დაიწყოს ბრენდინგის 
სტრატეგიის განვითარება ქვეყანაში. სოფლის მეურნეობის 
პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნების სისტემის 
განვითარება შესაძლოა გახდეს ყველაზე ეფექტური 
ინსტრუმენტი ქართული პროდუქტების საექსპორტო 
პოტენციალის გაზრდის კუთხით. ასოცირების შეთანხმების 
ფარგლებში ქართველ მეწარმეებს მიეცემათ შესაძლებლობა 
ევროკავშირის ბაზარზე მოახდინონ ქართული პროდუქციის 
ექსპორტი. შესაბამისად, ადგილწარმოშობის დასახელებებისა 
და გეოგრაფიული აღნიშვნებით დაცული პროდუქცია 
გაცილებით კონკურენტუნარიანი იქნება ევროპულ ბაზარზე, 
ვინაიდან მომხმარებელს ამგვარი დასახელებებით 
მონიშნული პროდუქტი მიანიშნებს მის მაღალ ხარისხსა და 
განსაკუთრებულ თვისებებზე, რაც ხელს შეუწყობს ქართულ 
პროდუქციას დაიკავოს ევროკავშირის ბაზარზე ხარისხიანი 
და ძვირადღირებული პროდუქციის სეგმენტი. 

მიერ წარმოებული პროდუქტისთვის იყენებს ქართული 
ადგილწარმოშობის დასახელებას ან გეოგრაფიულ 
აღნიშვნას, ვალდებული იქნება აღნიშნულ პროდუქტს 
დაატანოს შესაბამისი სიმბოლო. 
კანონპროექტის მიხედვით, პროდუქტისთვის 
რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელების ან 
გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოყენების შემთხვევებში, 
შეფუთვაზე დატანილ შესაბამის სიმბოლოზე უნდა მიეთითოს, 
რომ კონკრეტული პროდუქტი წარმოადგენს რეგისტრირებულ 
ადგილწარმოშობის დასახელებას ან გეოგრაფიულ 
აღნიშვნას. გარდა ამისა, პროდუქტის წარმოშობის ხაზგასმის 
მიზნით, სიმბოლოზე სავარაუდოდ გამოსახული იქნება 
ან სტილიზებული ფორმით შესრულებული საქართველოს 
დროშა, ან საქართველოს რუკა, ან ორივე ერთად. 
აღნიშნული ეტიკეტის შემოღების მიზანია მომხმარებლის 
ინფორმირება არა მხოლოდ ადგილწარმოშობის 
დასახელების და გეოგრაფიული აღნიშვნის მქონე 
პროდუქტების ხარისხისა და წარმოშობის შესახებ, არამედ 
პროდუქტის ნამდვილობის დადასტურებაც, რაც, თავის მხრივ, 
ხელს შეუწყობს ამ პროდუქტების პოპულარიზაციას.
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ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნების შესახებ ლისაბონის შეთანხმების ჟენევის 
აქტი, რომელიც მიღებულ იქნა შვეიცარიაში მიმდინარე 
დიპლომატიურ კონფერენციაზე 2015 წლის 11-
21 მაისს, საშუალებას იძლევა განხორციელდეს არა 
მხოლოდ საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებების 
საერთაშორისო რეგისტრაცია, არამედ გეოგრაფიული 
აღნიშვნების საერთაშორისო დონეზე დაცვა. აქტის ტექსტზე 
მუშაობა მიმდინარეობდა 2008-2014 წლებში ლისაბონის 
სისტემის სამუშაო ჯგუფის მიერ, სადაც საქართველოს 
თავმჯდომარის მოადგილის სტატუსი ჰქონდა. საქართველო 
ლისაბონის შეთანხმებას მიუერთდა 2004 წლის 23 
ივნისს. დღეის მდგომარეობით, ის ვრცელდება მხოლოდ 
ადგილწარმოშობის დასახელებებზე და აერთიანებს 28 წევრ 
სახელმწიფოს. აქტი ძალაში შევა სამი თვის შემდეგ რაც 
ხუთი უფლებამოსილი მხარე ჩააბარებს სარატიფიკაციო ან 
მიერთების დოკუმენტს.
შეთანხმების ახალი ოქმის მიღება, გარდა დაცვის ფარგლების 
გაზრდისა, მეტ მოქნილობას და მიმზიდველობას შესძენს 
შეთანხმებას,  სისტემაში ახალი მონაწილეების ჩართვისა 
და გეოგრაფიული აღნიშვნებით დაცული პროდუქტების 

ლისაბონის შეთანხმების ჟენევის აქტი მიღებულია
მანანა ფრუიძე

რაოდენობის ზრდის თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს 
ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნების უფრო ფართო 
გავრცელებას და დაცვას ლისაბონის კავშირის წევრ 
ქვეყნებში. ცალკეული ქვეყნების გარდა, ახალი ოქმი 
რეგიონალურ ორგანიზაციებსაც მისცემს შესაძლებლობას 
გახდნენ მონაწილე მხარეები.
ლისაბონის შეთანხმებაში მონაწილეობა საქართველოს 
მხრიდან მნიშვნელოვანია ქართული ადგილწარმოშობის 
დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების სისტემის, 
როგორც ქვეყნისათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული 
მიმართულების განვითარებისათვის. 
21 მაისს  (2015წ.) ისმო-ს შტაბ-ბინაში ლისაბონის 
შეთანხმების ჟენევის აქტზე ხელმოწერის ოფიციალურ 
ცერემონიას საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 
ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ 
გოგილიძე ესწრებოდა. საქართველოს მხარემ, ამ ეტაპზე, 
ხელი მოაწერა ადგილწარმოშობის დასახელებების დაცვისა 
და მათი საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ ლისაბონის 
შეთანხმების აქტთან დაკავშირებულ რეგულაციებს, რაც 
შეეხება აქტზე ხელმოწერის საკითხს, მასზე გრძელდება 
შესაბამისი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები.
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ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე აქტუალურია 
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე, კერძოდ, 
სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლებების მოპოვება 
და დაცვა. ცნობილია, რომ უმსხვილესი კომპანიებისთვის 
სასაქონლო ნიშნები ღირებულ კაპიტალს წარმოადგენს. 
ამასთან, სასაქონლო ნიშნად რეგისტრირდება არა მხოლოდ 
გამოსახულება ან დასახელება, არამედ პროდუქციის ფორმა 
და შეფუთვა. ხშირად, პროდუქციის ფორმა სარეგისტრაციოდ 
წარმოდგენილია სამგანზომილებიანი გამოსახულების სახით. 
სამგანზომილებიანი ნიშნები უმეტესად განცხადებულია 
სასმელებისთვის, პარფიუმერიისთვის, საიუველირო 
ნაწარმისთვის და ა.შ. მაგალითად, საქართველოს 
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში ‒ 
საქპატენტში 2015 წლის ივნისის მდგომარეობით სულ 
დაცულია 438 მოცულობითი სასაქონლო ნიშანი, ამათგან 
205 რეგისტრირებული ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო 
სასმელებისთვის, ხოლო 91 ნიშანი პარფიუმერიისათვის. 
სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნის დაცვისუნარიანობის 
კრიტერიუმები სტატიაში განხილულია  ევროკავშირის, 
გერმანიისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე. 
ასევე, წარმოდგენილია ევროკავშირის მართლმსაჯულების 
სასამართლოს ორი გადაწყვეტილება, რომელიც 
ეხება სამგანზომილებიანი ნიშნის დაცვისუნარიანობის 
კრიტერიუმებს. 
თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ კანონმდებლობაში 

3D სასაქონლო ნიშნების 
დაცვისუნარიანობის კრიტერიუმები

სამგანზომილებიან ნიშნებთან მიმართებაში გამოყენებულია 
ტერმინი "მოცულობითი", თუმცა, სასაქონლო ნიშნებად 
რეგისტრირებადი სიმბოლოების განმარტებისას ვხვდებით, 
ასევე, ტერმინს "სამგანზომილებიანი ფიგურა". 

სამგანზომილებიანი გამოსახულება, როგორც 
სასაქონლო ნიშნის ერთ-ერთი სახე

ზოგადად, სასაქონლო ნიშნებისათვის დამახასიათებელია 
4 ძირითადი კრიტერიუმი. კერძოდ, სახეზე უნდა იყოს 
ნიშანი (1), რომელიც გამოსახულია გრაფიკულად 
(2) და განასხვავებს (3) ერთი საწარმოს საქონელსა 
და მომსახურებას მეორე საწარმოს საქონლისა და 
მომსახურებისაგან. მე-4 კრიტერიუმი დაკავშირებულია 
საქონელთან და მომსახურებასთან, რომლისთვისაც 
რეგისტრირდება სასაქონლო ნიშანი1.

"სამრეწველო საკუთრების დაცვის შესახებ" პარიზის 
კონვენცია არ განმარტავს თუ რა სახის შეიძლება 
იყოს სასაქონლო ნიშანი. აღსანიშნავია, რომ ასეთი 
განმარტება გვხვდება "ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების 
შესახებ" შეთანხმებაში. კერძოდ, ამ შეთანხმების მე-
15 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, "ნებისმიერი 
ნიშანი ან ნიშანთა ნებისმიერი კომბინაცია, რომელსაც 

®
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შესწევს უნარი განასხვავოს ერთი საწარმოს საქონელი 
ან მომსახურება სხვა საწარმოების საქონლის ან 
მომსახურებისაგან, შეიძლება წარმოადგენდეს სასაქონლო 
ნიშანს. ასეთი ნიშნები, კერძოდ: სიტყვები, საკუთარი 
სახელების ჩათვლით, ასოები, ციფრები, გამოსახულებითი 
ელემენტები და ფერთა კომბინაციები, აგრეთვე, ასეთი 
ნიშნების ნებისმიერი კომბინაცია შეიძლება სასაქონლო 
ნიშნებად იქნეს რეგისტრირებული..." აღსანიშნავია, რომ 
სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა აკონკრეტებს რისგან 
შეიძლება შედგებოდეს სასაქონლო ნიშანი. მაგალითად, 
ევროკავშირის მიერ მიღებული "კავშირის სასაქონლო 
ნიშნის დებულების" მე-4 მუხლი განმარტავს, რომ კავშირის 
სასაქონლო ნიშანი შეიძლება შეიცავდეს გრაფიკულად 
გამოსახულ ნიშანს, მათ შორის, სიტყვას, საკუთარ სახელს, 
დიზაინს, ასოებს, ციფრებს, საქონლის ფორმას და შეფუთვას. 
გერმანიის სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონის მე-3 
პარაგრაფი უკვე ახსენებს სამგანზომილებიან ნიშნებს და 
განსაზღვრავს, რომ სასაქონლო ნიშნად შეიძლება დაცული 
იყოს სამგანზომილებიანი ფიგურა, მათ შორის, საქონლის 
ფორმა და შეფუთვა. გერმანიის საკანონმდებლო რეგულაციის 
მსგავსად, "სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს 
კანონი გამოყოფს სამგანზომილებიან ფიგურას, როგორც 
სასაქონლო ნიშნად რეგისტრირებად სიმბოლოს.

სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნის 
დაცვის წინაპირობები

იმისათვის, რომ სამგანზომილებიანი ფიგურა 
დარეგისტრირდეს სასაქონლო ნიშნად, იგი უნდა 
აკმაყოფილებდეს ზოგადად სასაქონლო ნიშნის 
რეგისტრაციასთან დაკავშირებით კანონმდებლობით 
დადგენილ მოთხოვნებს. ამასთან, საქართველოს 
კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარკვეულ შეზღუდვას 
სამგანზომილებიანი ფიგურის რეგისტრაციის დროს, 
კერძოდ, "სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს 
კანონის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტში განმარტებულია, რომ 
სასაქონლო ნიშნად არ რეგისტრირდება ისეთი მოცულობითი 
ნიშანი, რომლის ფორმაც განპირობებულია მხოლოდ 
საქონლის თვისებებით და აუცილებელია ტექნიკური შედეგის 
მისაღწევად. ასეთივე დათქმა გათვალისწინებულია გერმანიის 
სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონით2 და კავშირის 
სასაქონლო ნიშნის დებულებითაც3.

უფრო კონკრეტულად, სამგანზომილებიანი სასაქონლო 
ნიშნების რეგისტრაციის წინაპირობები შემდეგია:

• უპირველესად სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშანი 
უნდა იყოს გრაფიკულად გამოსახული4. 

•  სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშანი უნდა 
აკმაყოფილებდეს ზოგადად სასაქონლო ნიშნების 
მოთხოვნას განმასხვავებელუნარიანობასთან დაკავშირებით. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამგანზომილებიანი 
სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის დროს უნდა 
შეფასდეს რამდენად განმასხვავებელუნარიანია 
ნიშანი. განმასხვავებელუნარიანობის თვალსაზრისით, 
მნიშვნელოვანია სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნების 
დაყოფა რამდენიმე ჯგუფად. კერძოდ: 1. პირველ ჯგუფს 
მიეკუთვნება ისეთი სამგანზომილებიანი ნიშნები, რომლის 
ფორმა არ არის დაკავშირებული განცხადებულ საქონელთან 

ან მომსახურებასთან; 2. სამგანზომილებიანი ნიშნები, 
რომლებიც შეიცავენ საქონლის ფორმას მთლიანად ან 
ნაწილობრივ; 3. სამგანზომილებიანი ნიშნები, რომლებიც 
წარმოადგენენ განცხადებული საქონლის ფორმას ან 
შეფუთვას5. იმ შემთხვევაში, როცა სახეზეა მე-2 ან 
მე-3 კატეგორიის სასაქონლო ნიშანი, უნდა შეფასდეს 
რამდენიმე გარემოება. მაგალითად, არსებობს თუ არა 
სასაქონლო ნიშანზე დატანილი რაიმე განმასხვავებელი 
ელემენტი, რომელიც თვითონ იქნებოდა დაცვისუნარიანი 
(მაგალითად: სიტყვა, გამოსახულება). ასევე, უნდა 
შეფასდეს, არსებობს თუ არა სასაქონლო ნიშანზე უარის 
თქმის აბსოლუტური საფუძველი და შეფასებული უნდა იყოს 
თვითონ ფორმა. სასაქონლო ნიშნის ფორმის ექსპერტიზის 
დროს გასათვალისწინებელია მომხმარებლის მოლოდინი 
საქონლის ფორმასთან მიმართებაში. მაგალითად, 
მხოლოდ სტანდარტული საწერი კალმის ფორმა ვერ იქნება 
განმასხვავებელი შესაბამისი საქონლისთვის, რადგან 
იგი არ განსხვავდება მომხმარებლის სტანდარტული 
წარმოდგენისაგან საწერ კალამზე6. 

•  შემდეგი მოთხოვნა, რომელიც შესაფასებელია 
სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის დროს, მოცემულია 
"სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონის 
მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტში. კერძოდ, სასაქონლო ნიშნად 
ვერ დარეგისტრირდება ისეთი მოცულობითი ნიშანი, 
რომლის ფორმაც: 1. განპირობებულია მხოლოდ საქონლის 
თვისებებით ან 2. აუცილებელია ტექნიკური შედეგის 
მისაღწევად. საინტერესოა ის გარემოება, რომ საქართველოს 
კანონმდებლობა აკონკრეტებს ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს 
მოცულობითი ნიშნების მიმართ. ამისგან განსხვავებით 
გერმანულ ან ევროკავშირის კანონმდებლობაში არ არის 
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დაკონკრეტებული, რომ მხოლოდ სამგანზომილებიანი 
ნიშნების შემთხვევაში უნდა იყოს შეფასებული 
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმები. ამასთან, საქართველოსგან 
განსხვავებით, გამოყოფილია მესამე მოთხოვნაც, კერძოდ, 
სასაქონლო ნიშნად არ დარეგისტრირდება ისეთი ნიშანი, 
რომლის ფორმაც საქონელს განსაკუთრებულ ღირებულებას 
ანიჭებს7. 

მნიშვნელოვანია განიმარტოს, თუ რა მოიაზრება 
ზემოაღნიშნული უარის თქმის კონკრეტულ საფუძვლებში:

1. სასაქონლო ნიშნები, რომლის ფორმა განპირობებულია 
მხოლოდ საქონლის თვისებით - ამ შემთხვევაში სახეზე გვაქვს 
ისეთი მოცულობითი ნიშანი, რომელიც მხოლოდ საქონლის 
დეტალური გამოსახვაა8. 

2. სასაქონლო ნიშნები, რომლის ფორმა აუცილებელია 
ტექნიკური შედეგის მისაღწევად. მოცემულ შემთხვევაში, 
კანონმდებლის მიზანი შეიძლება ყოფილიყო საქონლის 
ტექნიკურ გადაწყვეტილებებზე მონოპოლიზაციისთვის ხელის 
შეშლა. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, 
რომ ამ საფუძვლით სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე 
უარის თქმისას აუცილებელია სასაქონლო ნიშანი შედგებოდეს 
მხოლოდ ტექნიკური შედეგის მისაღწევად საჭირო 
ფორმისაგან. სამგანზომილებიანი ფიგურა დარეგისტრირდება 
სასაქონლო ნიშნად იმ შემთხვევაში, თუ სასაქონლო ნიშანს 
დამატებული აქვს სხვა ელემენტები, რომლებიც არ არის 
აუცილებელი ტექნიკური შედეგის მიღწევისათვის. ამასთან, 
ეს ელემენტები უნდა ასრულებდნენ წამყვან ფუნქციას9. 

3. როგორც ზემოთ იყო განმარტებული, მესამე კრიტერიუმი, 
რომელსაც გამოყოფს გერმანული და ევროკავშირის 
კანონმდებლობა, დაკავშირებულია ისეთ ფორმასთან, 
რომელიც საქონელს განსაკუთრებულ ღირებულებას 
ანიჭებს. ანუ, სასაქონლო ნიშნად არ დარეგისტრირდება 
გამოსახულება და მნიშვნელობა არ აქვს სამგანზომილებიანი 
ფიგურა გვაქვს სახეზე თუ ორგანზომილებიანი 
გამოსახულებითი ნიშანი, რომლის ფორმაც საქონელს 
განსაკუთრებულ ღირებულებას ანიჭებს. განმარტებულია, 
რომ ღირებულებაში არ მოიაზრება მხოლოდ ფინანსური 
ასპექტი, გასათვალისწინებელია რამდენად მიმზიდველია 
სასაქონლო ნიშანი მომხმარებლისთვის. ამ შემთხვევაში 
ხაზგასმულია, რომ სასაქონლო ნიშნის ფორმა, გარდა 
ესთეტიკური მიმზიდველობისა, მწარმოებლის გარჩევადობის 
ფუნქციასაც უნდა ასრულებდეს10. მაგალითად, საიუველირო 
ნაწარმის დროს, შესაფასებელია მიუთითებს თუ არა ფორმა 
მწარმოებელზე. 
განცხადებული სამგანზომილებიანი ნიშნის რეგისტრაციისას 
თუ გადასაწყვეტია ნიშნების მსგავსების საკითხი, 
სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნების ერთმანეთთან ან 
ორგანზომილებიან გამოსახულებით ნიშნებთან შედარებისას, 
მნიშვნელოვანია გამოიყენებოდეს იგივე წესები, რაც, 
ზოგადად, სასაქონლო ნიშნების შედარებისთვის არის 
განსაზღვრული. ვიზუალურ მსგავსებასთან ერთად, მთავარია 
ნიშნების საერთო შთაბეჭდილება11.

სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა

საქართველოში სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნების 
დაცვისუნარიანობასთან მიმართებაში, სასამართლო 
პრაქტიკა არ არსებობს. თუმცა, ევროკავშირის ფარგლებში 
მიღებულია ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, 
რომელმაც, საბოლოო ჯამში, ზეგავლენა იქონია მოცემულ 
საკითხებზე დოქტრინის და პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში. 
სტატიაში განხილულია ევროკავშირის მართლმსაჯულების 
სასამართლოს ორი გადაწყვეტილება, რომლებიც შეეხო 
სამგანზომილებიანი ფიგურების რეგისტრაციის დროს მათი 

განმასხვავებელუნარიანობის საკითხებს. კერძოდ:

1. "ლინდტ & შპრიუნგლის შოკოლადის ფაბრიკა" შიდა 
ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისის (შემდგომში OHIM) 
წინააღმდეგ12. 
საქმის არსი მდგომარეობდა შემდეგში: 

"ლინდტ & შპრიუნგლის შოკოლადის ფაბრიკამ" 
(Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG) 2004 
წლის 18 მაისს OHIM-ში (Office for Harmonisation 
in the Internal Market (Trade Marks and Designs) 
OHIM)) სარეგისტრაციოდ წარადგინა სამგანზომილებიანი 
სასაქონლო ნიშანი. 
 
ნიშნის რეგისტრაცია მოითხოვებოდა შოკოლადისთვის და 
შოკოლადის პროდუქტებისთვის. "OHIM"-ის ექსპერტიზის 
გადაწყვეტილებით, სასაქონლო ნიშანს უარი ეთქვა 
რეგისტრაციაზე არაგანმასხვავებელუნარიანობის საფუძველზე 
(Article 7 (1)(b), CTMR). ასევე, განიმარტა, რომ ნიშანმა 
განმასხვავებელუნარიანობა ვერ მოიპოვა ვერც გამოყენებით 
(Article 7 (3), CTMR). აღნიშნული გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულ იქნა "OHIM"-ის სააპელაციო პალატაში, 
ევროკავშირის გენერალურ სასამართლოში (The General 
Court) და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოში 
(The European Court of Justice), თუმცა, სასაქონლო 
ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება 
დარჩა ძალაში. 
ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს 
განმარტებით, სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობა 
უნდა შეფასდეს იმ საქონლის ან მომსახურების მიმართ, 
რომლისთვისაც მოითხოვება რეგისტრაცია და შესაბამისი 
მომხმარებლის აღქმასთან მიმართებაში13. მოცემულ 
შემთხვევაში სასამართლო დაეთანხმა ევროკავშირის 
გენერალური სასამართლოს მსჯელობას და განმარტა, რომ: 
უპირველეს ყოვლისა კურდღლის ფიგურა შოკოლადისთვის, 
განსაკუთრებით აღდგომის პერიოდში, არის ტიპიური ფორმა, 
რის გამოც იგი მოკლებულია განმასხვავებლობას. ამასთან, 

®
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ოქროსფერი შეფუთვა, ყელზე წითელი ზონარი და ზარი ვერ 
აძლევდნენ ნიშანს საკმარის განმასხვავებელუნარიანობას. 
სასამართლოს განმარტებით, სასაქონლო ნიშნის ზოგადი 
შეფასების საფუძველზე, გამოსახულების ფორმა, ფერი და 
შემადგენელი ელემენტები საკმარისად არ განსხვავდებოდნენ 
იმისაგან, რაც საზოგადოდ გამოიყენებოდა შოკოლადისთვის 
და შოკოლადის პროდუქტებისთვის, უფრო კონკრეტულად 
კი შოკოლადის კურდღლებისთვის. აქედან გამომდინარე, ეს 
ელემენტები შესაბამისი მომხმარებლის მიერ დაკავშირებული 
ვერ იქნებოდა მწარმოებელთან14. რაც შეეხება "ლინდტ 
& შპრიუნგლის“ მოთხოვნას, რომელიც ეყრდნობოდა 
ნიშნის გამოყენებით განმასხვავებელუნარიანობის 
მოპოვებას (Article 7 (3), CTMR), ამასთან დაკავშირებით 
სასამართლომ განმარტა, რომ არ არსებობდა საკმარისი 
მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ნიშანმა 
მოიპოვა განმასხვავებელუნარიანობა გამოყენებით15.  
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ სასაქონლო 
ნიშანი რეგისტრირებული იყო 15 ქვეყანაში, თუმცა, 
სასამართლომ არც ეს ჩათვალა საკმარის გარემოებად 
განმასხვავებლობასთან მიმართებაში. რაც შეეხება იმ 
ფაქტს, რომ სასაქონლო ნიშანი რეგისტრირებული იყო 
ევროკავშირის 15 ქვეყანაში, სასამართლომ განმარტა, 
რომ აღნიშნული ფაქტი "OHIM"-ს არ ავალდებულებდა 
გადაწყვეტილების გამოტანის დროს16. 

2. კომპანია "ფრეიქსენეტი ს.ა." შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის 
ოფისის წინააღმდეგ17. 
საქმის არსი მდგომარეობდა შემდეგში: 

1996 წლის 1 აპრილს კომპანია "ფრეიქსენეტმა“ 
(Freixenet SA) "OHIM"-ში წარადგინა ორი განაცხადი 

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე. განცხადებული 
იყო ბოთლები, რომლის აღწერილობაში მითითებული იყო 
"თეთრი პოლირებული ბოთლები, რომლებიც შუშხუნა ღვინით 
ავსებისას იღებდა ოქროსფერ მქრქალ ფერს გაყინული 
ბოთლის მსგავსად. მეორე ბოთლის შემთხვევაში მითითებული 
იყო "გაყინული შავი მქრქალი ბოთლი". 
განცხადებული საქონელი მიეკუთვნებოდა საქონლისა 
და მომსახურების ნიცის საერთაშორისო კლასიფიკაციის 
(15.06.1957) 33-ე კლასს. "OHIM"- ის ექსპერტიზის 
გადაწყვეტილებით, სასაქონლო ნიშნებს უარი ეთქვათ 
რეგისტრაციაზე არაგანმასხვავებელუნარიანობის გამო. 
იგივე გადაწყვეტილება ძალაში დარჩა ევროკავშირის 
გენერალური სასამართლოს მიერ. თუმცა, ევროკავშირის 
მართლმსაჯულების სასამართლომ აღნიშნული 
გადაწყვეტილებები გააუქმა და ეს სასაქონლო ნიშნები 
საბოლოოდ დარეგისტრირდა 2012 წელს18. ევროკავშირის 
მართლმსაჯულების სასამართლომ გააკეთა სასამართლოს 
პრაქტიკისათვის მნიშვნელოვანი განმარტებები. 
კერძოდ, სასამართლომ  "ლინდტ & შპრიუნგლის" 
საქმის მსგავსად, ამ შემთხვევაშიც განმარტა, რომ 
სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებლობუნარიანობასთან 
მიმართებაში შესაფასებელია განცხადებული საქონელი 
ან მომსახურება და შესაბამისი საზოგადოების აღქმა19.  
ამასთან, სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნების 
განმასხვავებელუნარიანობის შეფასების კრიტერიუმები 
არ განსხვავდება სხვა კატეგორიის სასაქონლო ნიშნების 
კრიტერიუმებისაგან20. სასამართლომ, ასევე, განმარტა, 
რომ მომხმარებელს არ სჩვევია სასაქონლო ნიშნების 
წარმომავლობა ან მწარმოებელი შეაფასოს პროდუქციის 
ფორმის მიხედვით გრაფიკული ან სიტყვიერი 
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კურდღლის ფორმის სასაქონლო ნიშანი საქართველოში 
სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი არ ყოფილა, თუმცა, 
დაცულია ამ კომპანიის შემდეგი ნიშანი25:

ელემენტისაგან დამოუკიდებლად, ამიტომ უფრო 
რთულია დადგინდეს სამგანზომილებიანი სასაქონლო 
ნიშნების განმასხვავებელუნარიანობა. ამ გარემოებების 
გათვალისწინებით, მხოლოდ ის სასაქონლო ნიშანი, 
რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება მომხმარებლის 
ჩვეულებრივი მოლოდინისაგან,  შეიძლება იყოს 
განმასხვავებელუნარიანი21. ნაცვლად იმისა, რომ 
გენერალურ სასამართლოს შეეფასებინა რეალურად 
რამდენად განსხვავებული იყო ბოთლის გამოსახულებები 
ნორმისგან, სასამართლომ იმსჯელა სხვა საკითხზე. კერძოდ, 
გენერალური სასამართლოს განმარტებით, არცერთი ბოთლი 
არ იყიდება ეტიკეტის გარეშე, შესაბამისად, მხოლოდ 
სიტყვიერ ელემენტს შეუძლია მიანიშნოს შუშხუნა ღვინის 
მწარმოებელზე და ფერი (ოქროსფერი) ისევე, როგორც 
მქრქალი ბოთლი (matt) ვერ შეასრულებდა სასაქონლო 
ნიშნის ფუნქციას. 
ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს 
შეფასებით, აღნიშნული მსჯელობა იყო კანონის 
შეუსაბამო, რადგან ეს ნიშნავდა, რომ სასაქონლო ნიშანი, 
რომელიც შეიცავდა პროდუქციის ფორმას სიტყვიერი 
ნაწილის გარეშე, ავტომატურად გამოირიცხებოდა 
დაცვისაგან22. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ გააუქმა 
როგორც გენერალური სასამართლოს, ისე "OHIM"-ის 
გადაწყვეტილებები და ნიშნები დარეგისტრირდა. 
სტატიაში განხილული საკითხის შეჯამების სახით 
შეიძლება ითქვას, რომ სამგანზომილებიანი სასაქონლო 
ნიშნების რეგისტრაციის დროს მათზე ისევე ვრცელდება 
საკანონმდებლო რეგულაციები, როგორც სხვა 
კატეგორიის სასაქონლო ნიშნებზე, თუმცა, კონკრეტულად 
სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნებისთვის წაყენებულია 
სპეციალური მოთხოვნები.
გამოიკვეთა, ასევე, ის ფაქტიც, რომ "სასაქონლო 
ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონი სპეციფიკურ 
მოთხოვნებს უყენებს მოცულობით ნიშნებს23, მაშინ როდესაც, 
ევროკავშირის და გერმანიის კანონმდებლობა ეხება 
ორგანზომილებიან გამოსახულებით ნიშნებსაც24. 
სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნების ექსპერტიზის დროს 
აუცილებელია ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის დადგენა 
და, ამ მხრივ, საინტერესოა ევროკავშირის 
მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილებები. 
საინტერესო იყო ის გარემოება, რომ პირველ საქმეზე 
(1. C 98/11 P 24.05.2012 ECLI:EU:C:2012:307; 
Lindt & Sprungli AG/HABM Goldhase mit Gluckchen) 
სასამართლომ არ ჩათვალა განმასხვავებელუნარიანად 
კურდღლის ფიგურის ოქროსფერი შეფუთვა წითელი 
ელემენტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური 
რეგისტრაციების გზით აღნიშნული სასაქონლო ნიშანი 
რეგისტრირებული იყო ევროკავშირის წევრ 15 ქვეყანაში. 
თუმცა, მეორე შემთხვევაში (Joined Cases C-344/10 P 
and C-345/10 P; 20.10.2011  ECLI:EU:C:2011:680 
Freixenet, SA v Office for Harmonisation in the 
Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)) 
კი სასამართლომ ოქროსფერი და შავი ფერის მქრქალი 
ბოთლები მიიჩნია საკმარის განმასხვავებელუნარიანად. 
სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებით, 
სამგანზომილებიანი ნიშნების ექსპერტიზის დროს, 
უპირველესად უნდა შეფასდეს განცხადებული საქონლის ან 
მომსახურების მიმართ ნიშნების განმასხვავებელუნარიანობა, 
რომელზეც გავლენას ახდენს იმ მომხმარებლის წარმოდგენა 
ჩვეულებრივ პროდუქტთან მიმართებაში, რომლისთვისაც 
რეგისტრირდება ნიშანი. 
საინტერესოა, რომ "ლინდტ & შპრიუნგლის" 

გასათვალისწინებელია ევროკავშირის მართლმსაჯულების 
სასამართლოს განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ, 
სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნების შეფასების დროს, 
უფრო რთულია დადგინდეს განმასხვავებელუნარიანობა ისევ 
მომხმარებლიდან გამომდინარე, რომელიც პროდუქციის 
შეფუთვის ფორმას იშვიათად უკავშირებს მწარმოებელს. 
აქედან გამომდინარე, სამგანზომილებიანი სასაქონლო 
ნიშნების ექსპერტიზის დროს, რთულია ზოგადი წესის 
ჩამოყალიბება, რომელიც გამოდგება ყოველ კონკრეტულ 
შემთხვევაში. შესაბამისად, ყოველი  სამგანზომილებიანი 
ნიშნის რეგისტრაციაზე გადაწყვეტილების მიღება უნდა 
მოხდეს კონკრეტული ნიშნის თავისებურებებიდან 
გამომდინარე.
ამასთანავე, თუ სამგანზომილებიანი ნიშნების რეგისტრაციის 
დროს ხდება შედარებითი უარის თქმის საფუძვლების 
შეფასება, მაგალითად, სხვა სამგანზომილებიან ან 
ორგანზომილებიან გამოსახულებით სასაქონლო ნიშნებთან 
მსგავსების საკითხის გადაწყვეტა, ამ შემთხვევაში 
სამგანზომილებიანი ნიშნები განსხვავებულ რეჟიმში არ 
ექცევიან და შესაფასებელია როგორც  მსგავსება ვიზუალური 
კრიტერიუმით, ისე  საერთო შთაბეჭდილება, რომელსაც 
ქმნიან სასაქონლო ნიშნები.
საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ "OHIM"-ის მიერ 1991 

®
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1.  Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, 13 Edition, Sweet & Maxwell, 
2001, 2-03, p.8
2.  § 3; MarkenG
3.  Article 7 (e), CTMR – Community trade mark regulation (EC) No 207/2009 
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საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

სასაქონლო ნიშნების და 
გეოგრაფიული აღნიშვნების 
განყოფილების უფროსი
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ბოლო წლებში ევროკავშირმა შემოიღო გეოგრაფიული 
აღნიშვნების დაცვაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი 
დაცვის სისტემები ისეთი პროდუქტებისთვის, როგორიცაა 
"გარანტირებულად ტრადიციული, განსაკუთრებული 
პროდუქტი" (შემდგომში ტრადიციული), "მთის პროდუქტი" 
და "კუნძულზე წარმოებული პროდუქტი". ამ სახის დაცვის 
სისტემების შექმნა ხელს უწყობს რეგიონების ეკონომიკურ 
განვითარებას, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას, 
საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას, გარემოს ეკოლოგიური 
პირობების შენარჩუნებასა და პროდუქტისთვის დამატებითი 
ღირებულების მინიჭებას. 
გარანტირებულად ტრადიციული, განსაკუთრებული პროდუქტი 
ადამიანისთვის განკუთვნილი სოფლის მეურნეობის 
ან/და კვების პროდუქტია, რომელიც მიიღება ტრადიციული 
ნედლეულისგან, აქვს ტრადიციული შემადგენლობა ან 
ხასიათდება  გადამუშავებისა და წარმოების ტრადიციული 
ტექნოლოგიით.
ტრადიციული პროდუქტების დაცვას ევროპაში არც თუ ისე 
დიდი ხნის ისტორია აქვს. პირველად არსებობდა მცნება 
"განსაკუთრებული თვისებების მქონე სოფლის მეურნეობის 
და კვების პროდუქტი" (Agricultural Products and Foodstuffs 

of Specific Character). მათი დაცვა უზრუნველყოფილი იყო 
ევროსაბჭოს 2004 წლის 1 მაისის N 2082/92 რეგლამენტით 
განსაკუთრებული თვისებების მქონე სოფლის მეურნეობისა და 
კვების პროდუქტებისათვის სერტიფიკატის მინიჭებაზე (Council 
Regulation (EEC) N 2082/92 on Certificates of Specific 

Character for Agricultural Products and Foodstuffs). იმ 
დროისთვის, განსაკუთრებული თვისებების მქონე პროდუქტის 
ხარისხობრივი და თვისობრივი სტანდარტების დასადგენად, 
სპეციალურად შეიქმნა კომპეტენტური ორგანო ‒ მალტის 
სტანდარტების სამმართველო (The Malta Standards 

Authority), რომელიც სპეციალურ გაზეთში აქვეყნებდა 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განაცხადებს.
მოგვიანებით გაჩნდა ცნება "ტრადიციული", რომლის დაცვის 
უზრუნველყოფა ხორციელდებოდა სოფლის მეურნეობისა 
და/ან კვების პროდუქტებზე, როგორც გარანტირებულად 
ტრადიციულ განსაკუთრებულ პროდუქტებზე ევროსაბჭოს 
რეგლამენტით N 509/2006 (Council Regulation (EC) 
N 509/2006 on Agricultural Products and Foodstuffs as 

Traditional Specialities Guaranteed), რომელიც ძალაში 
შევიდა 2006 წლის 3 ივნისს.
პროდუქტისთვის სერტიფიკატის "Traditional Speciality 

Guaranteed" (გარანტირებულად ტრადიციული, 
განსაკუთრებული) მინიჭებას აქვს ის დატვირთვა, რომ უნდა 
გამართლდეს მომხმარებლის მოლოდინი ტრადიციულ 
პროდუქტებზე, რომელსაც ექნება განსაკუთრებული 
თვისებები. ბაზარზე ამ სახის მრავალფეროვანი პროდუქტების 
არსებობა და მისი თვისებების შესახებ დეტალური 
ინფორმაციის გავრცელება მომხმარებელს სწორი არჩევანის 
გაკეთების საშუალებას აძლევს. ამავდროულად, ის დაცულია 
შეცდომისგან და გარანტირებულია, რომ საქმე აქვს 
კეთილსინდისიერ ვაჭრობასთან. გარდა ამისა, ამ სისტემის 
შექმნით ჩაფიქრებული იყო შორი, ვაჭრობისთვის ნაკლებად 
მიმზიდველი რეგიონების ეკონომიკურად გაძლიერება, 
მეწარმეთა დასაქმება, წახალისება მათი შემოსავლების 
გაზრდით და, შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობის 
შენარჩუნება. მაგრამ, ვინაიდან არსებული სქემით 
ტრადიციული პროდუქტის მხოლოდ რამდენიმე სახელი 
დარეგისტრირდა და ამ სისტემამ არ გაამართლა, უფრო 
მოგვიანებით შემოღებულ იქნა ევროპის პარლამენტისა
და ევროსაბჭოს რეგლამენტი N 1151/2012 ხარისხის 
უზრუნველყოფის სქემაზე სოფლის მეურნეობისა და კვების 
პროდუქტებისათვის (REGULATION (EU)  N 1151/2012 OF THE 

EUROPEAN ARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on

გარანტირებულად ტრადიციული, 
განსაკუთრებული პროდუქტის დაცვის ასპექტები
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Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs), 
რომელიც ძალაში შევიდა 2012 წლის 21 ნოემბერს. ამავე 
რეგლამენტით პირველად შემოღებულ იქნა მთის პროდუქტისა 
და კუნძულზე წარმოებული პროდუქტის ცნებები.
რაც შეეხება რეფორმას ევროკავშირის ხარისხის ეტიკეტის 
სქემებზე (Reform of the EU’s Quality Labeling Schemes), ის 
ძალაში შევიდა 2013 წლის 3 იანვარს. რეფორმამ შემოიღო 
აუცილებელი ეტიკეტირება, რაც უზრუნველყოფს პროდუქტის 
ადვილ და სწრაფ ამოცნობას და მის განსხვავებას 
მსგავსისაგან.
თუ შევადარებთ ევროსაბჭოს ახალ რეგლამენტს 
N 1151/2012 წინამორბედ რეგლამენტთან N 509/2006, 
ნათელი ხდება, რომ მიზანი იგივეა, თუმცა, განსხვავებულია 
დებულებები. ისინი უფრო გაუმჯობესებულია, დახვეწილია, 
გამოირჩევა მეტი თვალსაჩინოებით და კონკრეტულობით.
ახალი სქემა უფრო ოპერატიულია და მისაღები პოტენციური 
განმცხადებლისთვის. გარდა ამისა, ახალი სქემა ძველზე 
მარტივია, მასში აღარ არსებობს ზოგიერთი ძველი მუხლის 
ანალოგი, დარჩა მხოლოდ აუცილებელი დებულებები, 
რომლებიც მოცემულია უფრო ლაკონურად და გასაგებად; 
მაგალითად, რეგლამენტი N 509/2006 მოიცავს 22 მუხლს, 
ხოლო რეგლამენტში N 1151/2012, სადაც ხარისხობრივ 
სქემაში, ტრადიციული პროდუქტის გარდა, მოცემულია 
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელებები, გეოგრაფიული 
აღნიშვნები და სხვა, ტრადიციულ პროდუქტს ეძღვნება III 
თავის მუხლები 17-26, ანუ სულ 9 მუხლი. გარდა ამისა, თუ 
ადრე სახელები რეგისტრირდებოდა, როგორც დაჯავშნით 
(reservation), ისე მის გარეშე. მაგალითად, ყველი 
"Mozzarella” დარეგისტრირდა დაჯავშნის გარეშე, ახალი 
სისტემით მოითხოვება რეგისტრაცია მხოლოდ დაჯავშნით. 
ეს ფაქტი მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ძველიდან ახალ 
სისტემაში ავტომატურად გადადის მხოლოდ დაჯავშნით 

რეგისტრირებული სახელები.
რაც შეეხება ამ რეგლამენტების დანართებს, ისინი თითქმის 
ანალოგიურია. ევროკავშირში ტრადიციული სახელის დაცვის 
უზრუნველსაყოფად საჭიროა გარკვეული პროცედურების 
გავლა, შესაძლებელია სახელის რეგისტრაცია, როგორც 
უშუალოდ ევროკომისიის რეესტრში განაცხადის შეტანით, 
რასაც თან ახლავს შესწავლა, აკმაყოფილებს თუ არა ის 
მისთვის დადგენილ პირობებს, ასევე, ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნების ეროვნულ უწყებებში, სადაც დაშვებულია ეროვნულ 
დონეზე გასაჩივრების პროცედურა. 
ტრადიციული პროდუქტი ექვემდებარება კონტროლს. 
მეწარმეები ქმნიან მაკონტროლებელ ჯგუფს, რომელიც 
ადგენს საქონლის განსაკუთრებულ და ტრადიციულ 
თვისებებსა და ხარისხს. დებულებებით განსაზღვრულია 
დაცვის მინიჭების ფარგლები, რომლებიც წინააღმდეგობაში 
არ უნდა მოდიოდეს სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნების არსებულ კანონებთან. მეწარმეების მიერ 
დადგენილი მახასიათებლების კონტროლი ხორციელდება 
ევროპარლამენტის რეგლამენტით N 882/2004/EC და 
ევროსაბჭოს რეგლამენტით 29.04.2004., რომლითაც კვების 
პროდუქტების შესაბამისობა საკვების შესახებ კანონსა 
და ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის წესებთან ბაზარზე 
გატანამდე რეგულირდება, ხოლო, საკვების ხარისხის 
შესაბამისობა ‒ მისთვის დადგენილ განსაკუთრებულ 
თვისებებთან. 
რაც შეეხება არაკეთილსინდისიერ კონკურენციასა და 
აღსრულების ზომებს, არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის 
თავიდან ასაცილებლად, მეწარმეებს, მათ შორის, 
უცხო ქვეყნის, ეძლევათ სხვა აღნიშვნასთან ერთად, იმ 
რეგისტრირებული სახელის გამოყენების უფლება, რომელთან 
ერთადაც შესაძლებელი და სასურველია სასაქონლო ნიშნის 
გამოყენება. ამასთან, რეგისტრირებული სახელის გამოყენება
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დაშვებულია იმ პირობით, რომ სოფლის მეურნეობის ან 
კვების პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს მისთვის დადგენილ 
მახასიათებლებს, ისევე, როგორც შესაბამისი ორგანოებით 
დადგენილ სხვა მოთხოვნებს.
აღსრულების ზომები მიღებულია 1999 წლის 28 ივნისის 
ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებით (Council Decision 1999/468/

EC), სადაც მოცემულია კომისიის მიერ დადგენილი 
შესაბამისი პროცედურები. დებულებებით განსაზღვრულია 
ამ კანონით მოცემული წესები რეგისტრაციაზე წარდგენილ 
იმ განაცხადებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეტანილია 
კანონის ძალაში შესვლამდე და ითვალისწინებს გონივრულ 
ვადაში მათი რეგისტრაციის შესაძლებლობას.
თუ შევადარებთ ტრადიციულ აღნიშვნას გეოგრაფიულ 
სახელს, მათ შორის შეინიშნება მსგავსება, როგორც 
შინაარსსა და დანიშნულებაში, ისე დაცვის სისტემაში, 
რადგან გამოიყენება სოფლის მეურნეობისა და კვების 
პროდუქტებისთვის და მიუთითებს მის განსაკუთრებულ 
თვისებებსა და მაღალ ხარისხზე, მაგრამ დაცვის პირობები 
და მოთხოვნები გაცილებით მსუბუქია. კერძოდ, ტრადიციული 
პროდუქტის დაცვისთვის არ მოითხოვება მისი კავშირი 
გეოგრაფიულ ადგილთან, დაცვის პირობებიც არამკაცრია 
და ეხება ისეთ პროდუქტებს, რომლებიც დამზადებულია 
განსაკუთრებული ინგრედიენტებისა და დამზადების 
ტრადიციული ტექნოლოგიის გამოყენებით. ამის მაგალითია 
ლორი "Serrano", რომელიც ადრე მზადდებოდა ესპანეთის 
მხოლოდ მთიან რეგიონებში, ამჟამად კი მისი წარმოება 
ხდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
რეგისტრირებული ტრადიციული პროდუქტის 
თვალსაჩინოებისთვის "European Commission/Agriculture 

and Rural Development/Agriculture and Food/DOOR" 
სისტემით წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის სოფლის 
მეურნეობისა და კვების პროდუქტი, მაგ.: ნეაპოლიტანური 
პიცა "Pizza Napoletana" (იხ. პროდუქტის რეგისტრაციის 
მაგალითი), ესპანური ხორცპროდუქტი "Jamon de Seron", 
იტალიური ცომეული და საკონდიტრო ნაწარმი "Torrone 

di Bagnara", ფრანგული ყველი "Charolais", ფრანგული 
ხილი, ბოსტნეული და მარცვლოვანი კულტურა "Noisette 

de Cervione", ნორვეგიული თევზეული, მოლუსკები და 
კიბოსნაირები "Torrfisk fra Lofoten", ფრანგული ცხოველური 
წარმოშობის პროდუქტები (კვერცხი, თაფლი და სხვ.) "Creme 

de Bresse", სლოვაკიური სანელებლები "Zitavska paprika" 
და სხვ.
რაც შეეხება ცნებებს "მთის პროდუქტი" და "კუნძულზე 
წარმოებული პროდუქტი", როგორც ზემოთ აღინიშნა, ისინი 
პირველად აისახა რეგლამენტში N 1151/2012, რომლის II 
თავი ეთმობა დაცულ ადგილწარმოშობის აღნიშვნას "PDO" 

(Protected Designation of Origin) და დაცულ გეოგრაფიულ 
აღნიშვნას "PGI" (Protected Geographical Indication). 
რეგლამენტის III თავი ეხება გარანტირებულად ტრადიციულ 
განსაკუთრებულ პროდუქტს "TSG" (Traditional Speciality 

Guaranteed); IV თავის "არასავალდებულო ხარისხობრივი 
მოთხოვნების" მუხლი 31 ეხება მთის პროდუქტს, ხოლო 
მუხლი 32 – კუნძულზე წარმოებულ პროდუქტებს. 
მთის პროდუქტი ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი 
კვების პროდუქტი, ნედლი მასალა ან გადამუშავებული 
პროდუქტია, რომელიც მოიპოვება ან იწარმოება მთიან 
რეგიონში. მთის მკაცრი და შეზღუდული პირობების 
გათვალისწინებით, ამ პროდუქტების მიმართ მოთხოვნები 
ნაკლებად მკაცრია და დასაშვებია ნედლი მასალის ან საკვები 
პროდუქტის გადამუშავება მთიანი რეგიონიდან მოშორებით. 
მთის პროდუქტებს, ძირითადად, განეკუთვნება მთის წყაროს 
წყლები და შებოლილი ხორცპროდუქტები ‒ საქონლის, 

ღორის ან ქათმის ხორცისგან დამზადებული ლორი.
კუნძულზე წარმოებულ პროდუქტებს მიეკუთვნება ადამიანის 
მოხმარებისთვის განკუთვნილი სოფლის მეურნეობისა და 
კვების პროდუქტები, აგრეთვე, ნედლი მასალა, რომლებიც 
იწარმოება და/ან გადამუშავებულია კუნძულზე.
საქართველოში უკვე ხდება ადგილწარმოშობის 
დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა. 
შესაბამისი კანონი ძალაში შევიდა 1999 წელს. სასურველია, 
ასევე, იცვებოდეს ტრადიციული პროდუქტიც და შეიქმნას 
ევროკავშირის მსგავსი სისტემა, რაც მეტად მნიშვნელოვანი 
იქნება, რადგან საქართველო უძველესი კულტურისა 
და ტრადიციების ქვეყანაა და არსებობს ისეთი სოფლის 
მეურნეობისა და კვების პროდუქტი, რომლის წარმოებაც 
საუკუნეების მანძილზე გრძელდება. შესაბამისად, ქვეყანაში 
არსებული მრავალი სახის ტრადიციული პროდუქტის 
დაცვა შესაძლებელი გახდება, როგორც ადგილობრივი, 
ისე ევროკავშირის კანონმდებლობით, ანალოგიურად 
მოხდება საქართველოში ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნების 
პროდუქტების დაცვაც. მაგალითად, ტრადიციული ნიშნით 
შესაძლებელია დაცულ იქნეს მრავალი ქართული პროდუქტი:
• სხვადასხვა სახის ყველი: სულგუნი, იმერული და გუდის 
ყველი;
•  რძის სხვა ნაწარმი, ისეთები როგორიცაა: მაწონი, ნადუღი, 
გებჟალია;
•  ხორცპროდუქტები: მეგრული შაშხი, მეგრული და იმერული 
კუპატები;
•  ცომეული: შოთის პური, იმერული, მეგრული, აჭარული 
ხაჭაპურები, აჩმა, მჭადი, ღომი;
•  საწებლები: ტყემალი, პომიდვრის საწებელი, აჯიკა; 
•  კერძები: საცივი, ხარჩო, ბაჟე, ხაში;
•  მწნილები და მარინადები;
•  ტკბილეული: ჩურჩხელა, ჯანჯუხა, ფელამუში, ტყლაპი, 
გოზინაყი და სხვა.
საქართველოში "მთის პროდუქტის" ცნების შემოღება და 
დაცვა მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენი ქვეყანა 
ხასიათდება მთაგორიანი ლანდშაფტით, მრავალი რეგიონი 
მთაშია განლაგებული და ახასიათებს უნიკალური, ბარისგან 
განსხვავებული მიკროკლიმატი, ეკოლოგიური პირობები, 
კულტურა, ტრადიციები და, შესაბამისად, განსხვავებულია იქ 
წარმოებული პროდუქტებიც (ყველასთვის კარგად ცნობილი 
რაჭული ლორი, რაჭული ლობიანი, სვანური კუბდარი, 
ჯავახური ყველი და სხვ.); გარდა ამისა, აქტუალურია ზრუნვა 
ამ რეგიონების განვითარებისთვის, რადგან მთა ნაკლებადაა 
დასახლებული და, გაძლიერებული მიგრაციის ფონზე, იქ 
მოსახლეობის დასაქმება მთიანი რეგიონების განვითარების 
წინაპირობაა.
რაც შეეხება კუნძულზე წარმოებულ პროდუქტებს, შეიძლება 
ითქვას, რომ  საქართველოს ტერიტორიაზე კუნძულების 
არარსებობის გამო, ასეთი დაცვა ჩვენი ქვეყნისთვის 
არააქტუალურია.
რეგისტრირებული ტრადიციული პროდუქტის მაგალითი:

"Pizza Napoletana" (TSG)

პროდუქტის სახელი – Pizza Napoletana
განმცხადებელი ჯგუფის სახელი: 
Associazione Verace Pizza Napoletana
მისამართი: წევრი ქვეყანა – იტალია 
კლასი, რომელსაც ეს პროდუქტი განეკუთვნება:
2.3 საკონდიტრო ნაწარმი, პური, ცომეული, ნამცხვრები, 
ბისკვიტი და სხვა გამომცხვარი პროდუქცია. 
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პროდუქტის განსაკუთრებული თვისებები

პროდუქტის აღწერა:
მრგვალი ფორმის, არა უმეტეს 35 სმ. დიამეტრის, ღუმელში 
გამომცხვარი ცომეული პროდუქტი გარნირიანი ზედაპირით, 
ცენტრში მისი სისქეა 0.4 სმ. (+-10%), ხოლო გარშემო – 
1-2 სმ. მზა პროდუქტი რბილია, ფაფუკი, ადვილად იკეცება 
4-ად და ადვილად იჭრება. მისი კიდეები ამოსულია, ცომს 
ოქროსფერი გადაჰკრავს, ხოლო გარნირს – წითელი, 
რადგან მასში შედის პომიდვრის საწებელი, რომელშიც 
სასურველია შერეული იყოს ზეითუნის ზეთი, წითელ ფერს 
განაპირობებს პომიდვრის ნაჭრებიც. მზა პროდუქტს 
მოყრილი აქვს ორეგანო და/ან შაშკვლავი (მწვანე რეჰანი), 
რის გამოც დაჰკრავს მწვანე ფერი, ხოლო ზემოდან 
მოხეხილი ნივრისა და მოცარელასგან ემატება თეთრი 
ფერიც. გამომცხვარ პროდუქტს სასიამოვნო არომატს ანიჭებს 
პომიდორი, ორეგანო და/ან შაშკვლავი.
ტრადიციული დამზადების ტექნოლოგია:
შემდეგ მოცემულია ცომის დამზადების ტექნოლოგია. 
აღწერილია როგორ ხდება მისი მოზელვა, დაგუნდავება, 
გაბრტყელება და გამოცხობა. პროდუქტის სპეციფიკურობის 
შემოწმებასთან დაკავშირებული მინიმალური მოთხოვნების 
შესაბამისად, საჭიროა მოცემული ტექნოლოგიის სრულად 
დაცვა ინგრედიენტების, ცომის მოზელვისა და ცხობის 
პროცესის ჩათვლით. 
პროდუქტის წარმოშობის ისტორია:
პირველად, "Pizza Napoletana"-ს გამოცხობა დაიწყო 
1715-1725 წლებში პრინც მანუელ დი ფრანკავილას 
მთავარი მზარეულის ვინჩენცო კორადოს მიერ, რომელიც 
წარმოშობით ქალაქ ორიადან იყო და ცხოვრობდა ნეაპოლში, 
სადაც საკვები პროდუქტებიდან, ძირითადად, გავრცელებული 
იყო პიცა და მაკარონი, რამაც სახელი გაუთქვა ამ ქალაქს. 
მწერალი ფრანკო სალერნო პიცას ასახელებს, როგორც 
ნეაპოლურ უდიდეს კულინარულ შემოქმედებას; პირველი 
პიცერია-მაღაზიები დაარსდა ნეაპოლში XVIII საუკუნეში, 
ხოლო კაფე-პიცერია ‒ XX საუკუნის შუა პერიოდში. ცნობილი 
ნეაპოლური პიცებია: "Marinara" (1734) და "Margherita" 
(1796-1810). საგულისხმოა, რომ პიცით აღფრთოვანებულმა 
იტალიის დედოფალმა შემოიღო სამფერიანი იტალიური 
დროშა, რომლის ფერები შეესაბამება პიცის ინგრედიენტების 

ავტორი: ეკა გაბუნია

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 
საგამომცემლო განყოფილების 
სპეციალისტი, სამართალმცოდნეობის 
მაგისტრი

ფერებს: წითელი – პომიდორი, თეთრი – მოცარელა, მწვანე 
– ორეგანო (შაშკვლავი). დროთა განმავლობაში პიცა და 
პიცერიები გავრცელდა მთელს იტალიაში, ხოლო შემდგომ, 
მსოფლიო მასშტაბითაც.
პროდუქტის ლოგო შეიცავს პიცის გამოსახულებასა და 
აბრევიაციას. პიცას აქვს ნაცრისფერი კანტი და მწვანე 
ჩრდილი. მასზე ჩანს ძირითადი ინგრედიენტები: პომიდორი, 
მოცარელა, შაშკვლავის (ორეგანო) ფოთლები და 
წვრილ ჭავლად მოსხმული ზეითუნის ზეთი. პიცის ქვემოთ 
გამოსახულია მომრგვალებულკუთხეებიანი წითელი 
მართკუთხედი წარწერებით, რომელშიც დიდი ასოებით 
იკითხება მთავარი აღნიშვნა: "Pizza Napoletana TSG", 
რომლის ზემოთ პატარა ასოებით ჩაწერილია "Traditional 

Speciality Guaranteed" (გარანტირებულად ტრადიციული 
განსაკუთრებული), ქვემოთ კი საშუალო ზომის განსხვავებული 
შრიფტით აღნიშნულია, რომ პიცა დამზადებულია ნეაპოლური 
ტრადიციით.
სარეგისტრაციო მასალებში ბოლოს მითითებულია იმ 
დაწესებულებების ან ორგანოების დასახელება, მოვალეობა 
და მისამართები, რომლებმაც დაადასტურეს პროდუქტის 
შესაბამისობა მისთვის დადგენილ მახასიათებლებთან.
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ინტელექტუალური საკუთრება საკუთრების ერთ-ერთი 
სახეა, რომელიც მართალია არ არის აბსოლუტური, მაგრამ 
კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებაა1. ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლება ხელშეუვალია. შემოქმედებით 
პროცესში ჩარევა, შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროში 
ცენზურა დაუშვებელია2. ამ უფლების დაცვის მექანიზმები 
მოწესრიგებულია "საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
შესახებ" საქართველოს კანონით, რომელიც ერთმანეთისგან 
ანსხვავებს საავტორო ქონებრივ და არაქონებრივ უფლებებს. 
კანონის პირველივე მუხლში განმარტებულია, რომ 
კანონი არეგულირებს ქონებრივ და პირად არაქონებრივ 
უფლებებთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, რომლებიც 
წარმოიშობა მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების 
ნაწარმოებთა შექმნისას და გამოყენებისას, რაც წარმოადგენს 
საავტორო უფლებას3. 
სტატიის შინაარსიდან გამომდინარე, ყურადღებას 
გავამახვილებთ საავტორო ქონებრივ უფლებებზე და მათი 
კოლექტიურად მართვის სპეციფიკაზე. ქონებრივი უფლებები 
ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, ნივთზე საკუთრების 
უფლებებთან არის გათანაბრებული. კანონის მე-18 მუხლში 
ჩამოთვლილია ნაწარმოების ავტორის ქონებრივი უფლებები 
და პირდაპირაა მითითებული, რომ ავტორს ან საავტორო 
უფლების სხვა მფლობელს აქვს ნაწარმოების ნებისმიერი 
სახით გამოყენების განსაკუთრებული უფლება4. ნაწარმოების 
გამოყენების განსაკუთრებული უფლება კი ნიშნავს უფლებას, 
განახორციელოს, ნება დართოს ან აკრძალოს საავტორო 
უფლებით დაცული ობიექტის სხვადასხვა სახით გამოყენება5. 
ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად, მას 
შემდეგ, რაც გაჩნდა რადიო, პატეფონი, ფირფიტა, 
მაგნიტოფონი, ვიდეოკასეტა, ჩაწერის, დემონსტრირების 
ვიდეომოწყობილობა და ა.შ., საავტორო უფლების 
მფლობელს, პრაქტიკულად აღარ ძალუძს გამოავლინოს 
მისი უფლებების უამრავი დარღვევა და წააყენოს შესაბამისი 
მოთხოვნა. ამდენად, სულ უფრო იკვეთება სპეციალიზებული 

საავტორო უფლებები და მათი 
კოლექტიურ საფუძველზე მართვა

ორგანიზაციების არსებობის საჭიროება, რომლებიც 
მართავენ ავტორთა, შემსრულებელთა, გამომცემელთა, 
დამამზადებელთა და საავტორო უფლების სხვა მფლობელთა 
ქონებრივ უფლებებს6 და უშუალოდ მიმართულნი იქნებიან 
საავტორო უფლების დარღვევის ფაქტების აღმოჩენისაკენ, 
მათი პრევენციისა და შემდგომი რეაგირებისკენ. ყოველივე 
ამის მიზანი კი, რა თქმა უნდა, არის საავტორო უფლების 
მფლობელთა ინტერესების დაცვა. საავტორო სამართალი 
ანიჭებს საავტორო უფლების მფლობელს საშუალებას 
უფრო მეტი თავისუფლება შეუქმნას მომხმარებელს7  
მიუხედავად მისი უფლების ინტენსიური დარღვევისა. 
ყოველდღიურად ფიქსირდება საავტორო უფლებით დაცული 
ობიექტების გამოყენების უამრავი ფაქტი სხვადასხვა ტიპის 
მოსარგებლეების მიერ. საავტორო უფლებით დაცული 
ობიექტების გამოყენებისთვის საჭიროა შესაბამისი ნებართვა. 
პირთა რაოდენობა, რომლებიც იყენებენ და სარგებლობენ 
საავტორო უფლებით დაცული ობიექტებით საკმაოდ დიდია8. 
თეორიულად, საავტორო უფლების დაცვა და მის წინააღმდეგ 
ბრძოლის გამოცხადება კარგია, მაგრამ საავტორო უფლების 
მფლობელს უნდა ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ კანონიერად 
გასცეს ნებართვა საავტორო უფლებით დაცულ ობიექტზე9.  
იმის ფონზე, რომ საქართველოში საავტორო უფლებების 
დაცვის კულტურა ჯერჯერობით არ არის განვითარებული 
და მოსარგებლეთა უმეტესობა იყენებს მეკობრულ 
პროდუქციას, ავტორისთვის ძალიან დიდ პრობლემას 
წარმოადგენს საკუთარი უფლების დაცვა. ასეც რომ არ 
იყოს, იმ ქვეყნებში, სადაც საავტორო უფლებების დაცვა 
მაღალ დონეზეა აყვანილი, შეუძლებელია ყველა უფლების 
დაცვა ავტორის მიერ. არსებობს უფლებები, რომლებიც 
სცილდება ინდივიდუალურად დაცვის ფარგლებს და 
შესაძლებლობებს. სწორედ ამიტომ, საავტორო უფლებების 
დაცვის სფეროში გადამწყვეტ როლს უნდა ასრულებდნენ 
ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველი 
ორგანიზაციები (კმო). კმო-ს სტატუსს კანონის სპეციალური 



www.sakpatenti.org.ge 19

თავი არეგულირებს10. გარდა სპეციალური რეგულირებისა, 
კანონი ქონებრივი უფლებების განსაზღვრისას კოლექტიური 
მართვის ორგანიზაციას11  სპეციალურ უფლებამოსილებებს 
ანიჭებს, რაზეც ქვემოთ დეტალურად გვექნება საუბარი.
ევროპის უმეტეს ქვეყნებსა და აშშ-ში კმო-ები საკმაოდ 
დიდ როლს ასრულებენ საავტორო უფლების მფლობელთა 
უფლებების დაცვაში. ერთი მხრივ ეს შეიძლება იყოს 
კონკრეტული ქვეყნის სამართლებრივი ცნობიერებისა და 
სამოქალაქო თვითშეგნების მაღალი დონის დამსახურება, 
მაგრამ, მეორე მხრივ, გადამწყვეტია კანონმდებლობაში 
ისეთი ნორმების არსებობა, რომელიც პრევენციულ ხასიათს 
ატარებს და, დარღვევის ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში, 
ოპერატიულად უზრუნველყოფს დამნაშავის დასჯას. ასეთი 
ნორმები რეალურად არსებობს ქართულ კანონმდებლობაშიც, 
თუმცა, არ ხდება მათი სათანადოდ აღსრულება, რაც 
საავტორო უფლების მფლობელებისთვის დიდ პრობლემას 
წარმოადგენს.  
პირველი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც გახდა საავტორო 
უფლებათა სფეროში კმო-ების ჩანასახი, იყო 1710 
წლის იანვარში მიღებული კანონი, რომელიც ისტორიაში 
ცნობილია როგორც "დედოფალ ანას სტატუტი"12. რომელიც,  
მიღების შემდეგ, მუდმივად იხვეწებოდა. 1878 წელს 
ჩამოყალიბდა "ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწე 
პირთა საერთაშორისო ასოციაცია", რომელმაც წამოაყენა 
გარკვეული ტიპის მოთხოვნა გამომცემლობების მიმართ, 
როგორც საავტორო უფლებების, იმ დროს, ერთადერთი 
მმართველების მიმართ და მოითხოვა საკანონმდებლო 
რეგულირებასთან დაკავშირებით გარკვეული ცვლილებების 
შეტანა13. ყოველივე ამან გამოიწვია ძალიან დიდი 
დისკუსიები საავტორო უფლებათა სფეროში, რაც საბოლოოდ 

აღიარებულ იქნა 1883 წლის 10 სექტემბერს შვეიცარიაში 
გამართულ ბერნის კონფერენციაზე. 1886 წლის 6 სექტემბერს 
დოკუმენტმა უკვე საბოლოო სახე მიიღო, რომელიც დღეს 
"ბერნის კონვენციის" სახელითაა ცნობილი14. ბერნის 
კონვენცია ორიენტირებული იყო ლიტურატურისა და 
ხელოვნების ნაშრომთა დაცვის საერთაშორისო კავშირის 
მექანიზმის შექმნისკენ. 1887 წლის 5 დეკემბერს იგი უკვე 
აღიარა ავსტრალიამ, შემდგომ კი კონვენციას მიუერთდნენ 
ევროპისა და მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნები15, რაც 
დაახლოებით 1904 წლამდე გაგრძელდა. დღესდღეობით 
კი ბერნის კონვენცია აერთიანებს 160 წევრ ქვეყანას. 
აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბერნის 
კონვენციის წევრი გახდა მეოცე საუკუნის მიწურულს 1989 
წელს16. 
"საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ" საქართველოს 
კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი განმარტავს, რომ 
საავტორო უფლება ვრცელდება ნაწარმოებზე, რომელიც 
არსებობს ობიექტური ფორმით, ანუ საავტორო უფლებით 
დაცული ობიექტი რეალურად შექმნილია. მის ავტორს 
შექმნისთანავე წარმოეშობა საავტორო უფლებები. საავტორო 
უფლებით დაცული ობიექტის შექმნის მომენტიდანვე ჩნდება 
მისი გამოყენების შესაძლებლობა და იმის საშიშროება, რომ 
დაირღვეს მისი მფლობელის უფლებები. იმისათვის რომ 
მოხდეს საავტორო უფლების დარღვევის ფაქტების თავიდან 
აცილება, აუცილებელია მისი დაცვის სამართლებრივი 
მექანიზმების არსებობა სახელმწიფოში. რაც შეეხება 
საავტორო ქონებრივი უფლებების დაცვას, საქართველოში 
არსებობს მისი დაცვის ორი გზა: საავტორო ქონებრივი 
უფლებების დაცვა ინდივიდუალურ და კოლექტიურ 
საფუძველზე.  
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საავტორო უფლებები ახალი თაობის უფლებებად არის 
წოდებული, რომელსაც აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი 
მატერიალური ინტერესი ავტორებისა და სხვა საავტორო 
უფლების მფლობელთათვის. აღნიშნული სფერო 
ყოველდღიურად უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება17. 
სწორედ ამითაა განპირობებული 21-ე საუკუნეში 
საავტორო უფლებებისადმი ინტერესის განსაკუთრებული 
ზრდა. საავტორო უფლებების დაცვის სისტემების 
განვითარებასთან ერთად, სულ უფრო და უფრო იზრდება 
საავტორო უფლების მფლობელთა საავტორო ჰონორარი, 
რაც პირდაპირპროპორციულად არის დაკავშირებული 
მატერიალურ სარგებელთან.
ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართვის 
უფლებამოსილება ორგანიზაციას გადაეცემა ნებაყოფლობით, 
უშუალოდ საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების 
მიერ, ამ ორგანიზაციაში მათი წევრობის შესახებ წერილობითი 
ხელშეკრულების საფუძველზე, აგრეთვე, ანალოგიურ 
უცხოურ ორგანიზაციებთან ურთიერთწარმომადგენლობის 
ხელშეკრულებების საფუძველზე18. შესაბამისად, ავტორებს, 
მომიჯნავე უფლების მფლობელებს, მათ მემკვიდრეებს, 
უფლებამონაცვლეებსა და საავტორო და მომიჯნავე 
უფლებების სხვა მფლობელებს უფლება აქვთ თავიანთი 
ქონებრივი უფლებები სამართავად გადასცენ ქონებრივი 
უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ 
ორგანიზაციას19 ან საკუთარი უფლებები მართონ 
ინდივიდუალურად. მიუხედავად ამისა, პრაქტიკა აჩვენებს, 
რომ უფლებების ინდივიდუალურ საფუძველზე მართვა 
პრაქტიკულად არარეალურია. ავტორმა შეუძლებელია 
მონიტორინგი გაუწიოს მისი საავტორო უფლებით დაცული 
ობიექტის ყველა გამოყენებას. მას არ შეუძლია მოახდინოს 
რადიოსა თუ ტელევიზიის საეთერო ბადის ყოველდღიური 
კონტროლი. მეორე მხრივ, გამომდინარე იქიდან, რომ 
მაგალითად, BBC20 ყოველკვირეულად საშუალოდ 
60 000 მუსიკალურ ნაწარმოებს უშვებს ეთერში21, მათთვისაც 
შეუძლებელია ყოველი ინდივიდუალური საავტორო უფლებით 
დაცული ობიექტის გამოყენებისთვის საავტორო უფლების 

მფლობელის მოძებნა. მსგავსი ურთიერთობებისთვის კი 
საავტორო უფლების "გასუფთავების" საუკეთესო საშუალება, 
სწორედ, კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებია22.
მიუხედავად ამისა, საავტორო უფლების მფლობელს 
კანონმდებლობა ანიჭებს უფლებას საკუთარი საავტორო 
უფლება მართოს ინდივიდუალურად. მნიშვნელოვანი 
მომენტია, რომ კანონის თანახმად საწინააღმდეგოს 
დამტკიცებამდე ივარაუდება, რომ ყველა ნაწარმოები ან 
მომიჯნავე უფლების ობიექტი, რომელიც საჯაროდ სრულდება, 
გადაიცემა ეთერით, კაბელით, ან საზოგადოებისთვის 
სხვაგვარად ხელმისაწვდომი ხდება, აგრეთვე, ჩართულია 
გადაცემაში, ფონოგრამასა და ვიდეოგრამაში, შედის 
შესაბამისი კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის 
რეპერტუარში. ამ შემთხვევაში, მტკიცების ტვირთი ეკისრება 
მოსარგებლეს23. კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია მართავს 
ყველა საავტორო ქონებრივ უფლებას, თუ ამ უფლების 
აკრძალვის შესახებ საავტორო უფლების მფლობელმა 
არ განაცხადა კოლექტიური მართვის ორგანიზაციაში. ეს 
ფაქტი თავისთავად არ გულისხმობს იმას, რომ ავტორი 
კარგავს დამოუკიდებლად, საკუთარი საავტორო უფლების 
ინდივიდუალურად მართვის უფლებას. არამედ აღნიშნული 
ნორმა ადგენს, რომ საავტორო უფლების მფლობელს 
უფლება აქვს აუკრძალოს კოლექტიური მართვის 
ოგრანიზაციას  დაიცვას საავტორო უფლების მფლობელის 
უფლებები კოლექტიურ საფუძველზე, ხოლო ასეთი 
აკრძალვის არარსებობის შემთხვევაში, კოლექტიური მართვის 
ორგანიზაცია საავტორო უფლებების დაცვის სფეროში 
არ შემოიფარგლება მხოლოდ მისთვის ხელშეკრულებით 
გადაცემული საავტორო უფლებებით.
მეცნიერთა ერთი ნაწილის აზრით, მართალია საავტორო 
უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართვა უფრო 
ზრდის მომხმარებელთა წრეს, მაგრამ უფრო საეჭვოს 
ხდის ავტორების შემოსავლის რეალურობას24. მაგრამ,  
მთლიანობაში, ავტორის მიერ მიღებული სარგებელი უფრო 
დიდია, ვიდრე რისკი იმისა, რომ მისი შემოსავალი შეიძლება 
გაიფლანგოს.
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კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია თავისი ბუნებით 
არის საუკეთესო დამაკავშირებელი საავტორო უფლების 
მფლობელებსა და საავტორო უფლებით დაცული ობიექტებით 
მოსარგებლეთა შორის, რადგან ისინი ყველაზე ეფექტურად 
უზრუნველყოფენ საავტორო უფლების მფლობელისთვის 
საავტორო უფლებით დაცული ობიექტის გამოყენების 
შედეგად საავტორო ჰონორარის შეგროვებასა და შემდგომ 
განაწილებას25. თავისთავად საავტორო ჰონორარის 
შეგროვება და, შემდგომში, საავტორო უფლებების 
მფლობელებზე გადანაწილება გარკვეულ პროცედურებსა და 
წესებთან არის დაკავშირებული. მისი ადმინისტრირებისას 
იქმნება უამრავი პრობლემა, რომელსაც საფუძვლად უდევს 
როგორც კანონმდებლობის მიერ საკითხის არასრულყოფილი 
რეგულირება, ისე საავტორო უფლებათა დაცვის სფეროში 
საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი დონე. კმო-ების 
საქმიანობა ერთგვარ წრეს ქმნის, რომლის შედეგადაც 
ავტორის მიერ გაცემული უფლება მასვე უბრუნდება 
ჰონორარის სახით. კერძოდ, ავტორი ხელშეკრულების 
საფუძველზე კმო-ს გადასცემს საკუთარი საავტორო უფლების 
ობიექტის გამოყენებისთვის ჰონორარის შეგროვების 
უფლებამოსილებას26, რის საფუძველზეც კმო გასცემს 
შესაბამის ლიცენზიას შესაბამისი საავტორო უფლების 
ობიექტის გამოყენებისთვის, დადგენილ ვადაში აგროვებს 
ჰონორარს ლიცენზიის საფუძველზე27 და ახდენს მათ შემდგომ 
განაწილებას საავტორო უფლების მფლობელებზე28. როგორც 
უკვე აღვნიშნეთ, იკვრება ერთგვარი წრე, რომლის საბოლოო 
შედეგი არის საავტორო უფლებების დაცვის სისტემის 
გაუმჯობესება.
"კოლექტიური მართვა" - თავის თავში მოიცავს გარკვეული 
სამუშაოების ერთობლივ შესრულებას, რომლებსაც 
რეალურად აქვთ "კოლექტიური" სუბიექტური ასპექტები, 
ისეთები, როგორებიცაა: ტარიფების განსაზღვრა, 
ლიცენზიების გაფორმება, დისტრიბუციის წესები და 
ა.შ. ამისთვის აუცილებელია ორგანიზაციული მოწყობა, 
მმართველობის ნება და სახელზე ზრუნვა29. 
საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს ლიცენზიის 
მხოლოდ ორ სახეს: "ჩვეულებრივ და განსაკუთრებულ 
ლიცენზიას: ჩვეულებრივი ლიცენზიის დროს ავტორი 
ანიჭებს ლიცენზიანტს ნაწარმოების გამოყენების უფლებას 
სალიცენზიო ხელშეკრულებით განსაზღვრული სახით და 
ვადით. ამავე დროს, ავტორი ინარჩუნებს უფლებას გასცეს 
ასეთივე ლიცენზიები სხვა პირებზეც. განსაკუთრებული 
ლიცენზიის შემთხვევაში, მხოლოდ ლიცენზიანტი იღებს 
განსაკუთრებულ უფლებას გამოიყენოს ნაწარმოები 
ხელშეკრულებით განსაზღვრული სახითა და ვადით, ხოლო 
ავტორს აღარ შეუძლია გასცეს ახალი ლიცენზია სხვა პირებზე. 
ამასთან, ლიცენზიანტი უფლებამოსილი ხდება, ნება დართოს 
ან აუკრძალოს ნებისმიერ პირს (მათ შორის თავად ავტორსაც) 
ნაწარმოების გამოყენება"30 .
"საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ" 
საქართველოს კანონის 37-ე მუხლი პირდაპირ განსაზღვრავს 
განსაკუთრებული ლიცენზიის არსს და ადგენს, რომ 
განსაკუთრებული ლიცენზიის ხელშეკრულებით ავტორი ან 
საავტორო უფლების სხვა მფლობელი მხოლოდ ლიცენზიანტს 
აძლევს განსაკუთრებულ უფლებას, გამოიყენოს ნაწარმოები 
ხელშეკრულებით განსაზღვრული სახითა და ფარგლებში 
და მასვე ანიჭებს უფლებას აკრძალოს ნაწარმოების 
ამგვარი გამოყენება სხვა პირთა მიერ31, მათ შორის, 
ავტორის მიერ, ხოლო თუ ეს უფლება ხელშეკრულებით 
არ არის განსაზღვრული, მაშინ ნაწარმოების სხვა 
პირთა მიერ გამოყენების აკრძალვის უფლება შეიძლება 
განახორციელოს ავტორმა32. აღსანიშნავია, რომ კმო-ებს არ 
გადაეცემათ ავტორის მიერ საავტორო უფლებით დაცული 

ობიექტი განსაკუთრებული ლიცენზიით, მიუხედავად ამისა, 
კანონმდებლობა არ ზღუდავს კმო-სა და ავტორს ამ უფლების 
განხორციელებისგან. როგორც უკვე აღინიშნა, კმო-ს 
უფლებები ეძლევა სამართავად და არა გამოსაყენებლად, ანუ 
ეძლევა უფლება, ავტორის სახელით, მოითხოვოს ჰონორარი 
და შესაბამისი, პროპორციული საავტორო ჰონორარი 
გადასცეს ავტორს, ასევე, გასცეს საავტორო უფლებით 
დაცული ობიექტით სარგებლობის ლიცენზიები, მაგრამ ეს 
არ ნიშნავს, რომ ამით ავტორს ეზღუდება რაიმე უფლება. 
პირიქით, ეს ყველაფერი ემსახურება ავტორის ინტერესებს. 
მსოფლიოს უმეტესი კმო-ები შეუზღუდავად გასცემენ 
ლიცენზიას მის რეპერტუარს მიკუთნებული ნაწარმოებებისთვის 
ბლანკეტური ლიცენზიის ფორმებით, რომელიც პრაქტიკაში 
აქტიურად გამოიყენება33. 
როგორც აღვნიშნეთ, რადგან კმო-ებს ავტორებისგან არ 
გადაეცემათ განსაკუთრებული ლიცენზიით უფლება, არც 
კმო-ები არიან ულებამოსილნი გასცენ განსაკუთრებული 
ლიცენზიები მოსარგებლეებზე. თავად კმო-ები ამ მიზნით 
იყენებენ ჩვეულებრივი ლიცენზიის ფორმას, რომელსაც 
არეგულირებს "საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ" 
საქართველოს კანონის 38-ე მუხლი. აღნიშნული მუხლის 
თანახმად, ჩვეულებრივი ლიცენზიის ხელშეკრულებით ავტორი 
ან საავტორო უფლების სხვა მფლობელი ლიცენზიანტს 
აძლევს უფლებას გამოიყენოს ნაწარმოები იმ პირთა 
თანაბრად, რომლებმაც მიიღეს ამ ნაწარმოების იმავე 
სახით გამოყენების უფლება. შესაბამისად, კმო-ები ყველა 
ტიპის მოსარგებლეზე გასცემენ მის რეპერტუარში შემავალი 
ავტორების საავტორო უფლებით დაცული ობიექტების 
გამოყენების უფლებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ფორმით. აღსანიშნავია, რომ საავტორო ხელშეკრულებით, 
ლიცენზიით ან სხვა ფორმით გაცემული უფლება ჩაითვლება 
ჩვეულებრივად, თუ ხელშეკრულებაში ან ლიცენზიაში არ 
არის სხვა დათქმა34. აქედან გამომდინარე, თუ მხარეების 
სურვილია განსაკუთრებული ლიცენზიის გაცემა, აუცილებელია 
ეს პირდაპირ იყოს ხელშეკრულებაში განსაზღვრული, 
წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ჩაითვლება ჩვეულებრივ 
ლიცენზიად. 
საავტორო უფლებების არსებობა ღირებულებას დაკარგავდა, 
რომ არა კოლექტიური მართვის ორგანიზაციები. 1986 წელს, 
ისმო-ს35 გენერალურმა დირექტორმა, დოქტორმა არპად 
ბოშმა დაადგინა, რომ ტექნოლოგიურ განვითარებასთან 
ერთად, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოლექტიურ 
საფუძველზე მართვა გახდა ყველაზე მნიშვნელოვანი 
საშუალება ამ უფლებების დასაცავად36. 
ყველა კმო-ების დეტალურად მიმოხილვა ფაქტიურად 
შეუძლებელია, ამიტომ მაგალითის სახით ყურადღებას 
გავამახვილებთ რამდენიმე განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
მქონე ორგანიზაციაზე. კონტინენტურ ევროპას აქვს საავტორო 
უფლებების კოლექტიურად ადმინისტრირების მრავალწლიანი 
ისტორია37 38. მე-20 საუკუნის დასაწყისში მსგავსი ტიპის 
ორგანიზაციები დაფუძნდა ევროპის ყველა ქვეყანაში39.  
1926 წელს ევროპის შემსრულებელთა უფლებების 
დაცვის თვრამეტმა სახელმწიფომ დააარსდა "ავტორთა 
და კომპოზიტორთა საერთაშორისო კონფედერაცია" 
(International Confederation of Authors and Composers - 

CISAC)40, რომლის მოდელიც მოქმედებდა 1936 წლამდე, 
ვიდრე მათ არ მიუერთდა შემსრულებელთა უფლებების 
დაცვის საზოგადოებათა უმეტესობა41.  დღეს კი CISAC-ში 
გაერთიანებულია 210 ორგანიზაცია, რომელიც მოიცავს 109 
სახელმწიფოს. 
როგორც მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში, საქართველოშიც 
არსებობს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოლექტიურ 
საფუძველზე მმართველი ორგანიზაცია – საქართველოს 
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საავტორო უფლებათა ასოციაცია, რომელიც შექმნილია 
1999 წელს, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ 
საქართველოს კანონის საფუძველზე. მას გააჩნია ისეთივე 
უფლებამოსილება და კომპეტენცია, როგორიც თანამედროვე 
მსოფლიოში მოქმედ ანალოგიურ ორგანიზაციებს. იგი 
აერთიანებს 1200-მდე ადგილობრივ საავტორო და მომიჯნავე 
უფლების მფლობელს. ორგანიზაცია არის ამ სფეროში 
მოქმედი ყველა საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციის 
წევრი და გაფორმებული აქვს ურთიერთწარმომადგენლობის 
ხელშეკრულებები მსოფლიოს 150-ზე მეტი მსგავსი ტიპის 
ორგანიზაციასთან, რის საფუძველზეც, მთლიანობაში, 
წარმოადგენს საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა 
მფლობელებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ახდენს 
მათი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვასა და 
რეალიზაციას.    

მომზადებულია საქართველოს საავტორო უფლებათა 
ასოციაციის მიერ.

დღეს, შემსრულებელთა დაცვის ორგანიზაციებს აქვს 
ძალიან დიდი რესურსი. "ASCAP"-ის42 მოქმედ წევრებში 
შედის 400000-ზე მეტი ამერიკელი კომპოზიტორი, ტექსტის 
ავტორი, მუსიკის გამავრცელებელი და სხვა საავტორო 
უფლების მფლობელი. ის, გარდა ამერიკელი საავტორო 
უფლების მფლობელებისა, ასევე, წარმოადგენს ასიათასობით 
საავტორო უფლების მფლობელს მთელი მსოფლიოს 
მასშტაბით43. მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები აერთიანებენ 
მისი წევრი კოლექტიური მართვის ორგანიზაციების წევრ 
ავტორებს. აღნიშნული ან მსგავსი ორგანიზაციის წევრობა 
და მათ შორის დადებული ურთიერთწარმომადგენლობის 
ხელშეკრულება კოლექტიური მართვის წევრ ორგანიზაციებს 
ანიჭებს უფლებამოსილებას იმ ქვეყანაში, რომელშიც 
საქმიანობს ის, გასცეს ლიცენზიები საავტორო უფლებით 
დაცული ობიექტებით სარგებლობის უფლებაზე, იმ უფლებებზე, 
რომლის საავტორო უფლების მფლობელი შესაბამისი 
ხელშეკრულების მონაწილე ორგანიზაციის წევრია. აქვე უნდა 
გავიხსენოთ დათქმა, რომ საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე 
ივარაუდება, რომ ყველა ნაწარმოები ან მომიჯნავე უფლების 
ობიექტი, რომელიც საჯაროდ სრულდება, გადაიცემა 
ეთერით, კაბელით, ან საზოგადოებისათვის სხვაგვარად 
ხელმისაწვდომი ხდება, აგრეთვე, ჩართულია გადაცემაში, 
ფონოგრამასა და ვიდეოგრამაში, შედის შესაბამისი 
კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის რეპერტუარში44. აქედან 
გამომდინარე, კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია არის 
მთელი მსოფლიოს საავტორო უფლებების მფლობელების 
უფლებების დამცველი საპირისპიროს დამტკიცებამდე.
ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღეს, საავტორო 
უფლებების დაცვის სფეროში კმო-ების როლი საკმაოდ დიდი 
და გარდამტეხია, რადგან მათი არარსებობის შემთხვევაში, 
ამ სფეროში, ფაქტობრივად, აღარ იარსებებდა კონტროლის 
მექანიზმები. 
სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 
კონკრეტულ ქვეყნებში საავტორო უფლებათა დაცვა არ 
გაუმჯობესდება, თუ სახელმწიფო პირად კონტროლზე არ 
აიყვანს აღნიშნულ საკითხს და უშუალოდ არ გამოიჩენს 
ამ სფეროს სამართლებრივი რეგულირების ინიციატივას. 
აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ როგორ 
კარგადაც არ უნდა ფუნქციონირებდეს კმო, თუ არ იქნება 

სახელმწიფო ხელშეწყობა საავტორო უფლებათა დაცვის 
საკითხების რეგულირების სფეროში, შეუძლებელია ისეთი 
კონკრეტული შედეგის მიღება, როგორიც დღეს ევროპასა და 
ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. 
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მარაკეშის და პეკინის შეთანხმებები

2015 წლის 28-29 მაისს ქ. თბილისში ინტელექტუალური 
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (ისმო) და 
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული 
ცენტრის ‒ საქპატენტის ორგანიზებით გაიმართა სემინარი, 
რომელიც მიეძღვნა ისმო-ს ეგიდით მიღებულ "უსინათლო, 
მხედველობის უნარშეზღუდულ და ბეჭდვის აღქმის უნარის 
სხვაგვარად შეზღუდულ პირთათვის გამოქვეყნებულ 
ნაწარმოებებთან წვდომის გაადვილების მარაკეშის 
შეთანხმებას" და "აუდიო-ვიზუალური შესრულებების პეკინის 
შეთანხმებას". სემინარზე განხილულ იქნა ის სარგებელი, 
რაც შეიძლება  შეთანხმებებმა მოუტანოს კონკრეტულად 
მოსარგებლეებს და, ასევე, ცალკეული საკითხები მათ 
ამოქმედებასთან  დაკავშირებით. სემინარის მუშაობაში 
მონაწილეობა მიიღეს ისმო-ს, საქპატენტისა და უცხოეთის 
საპატენტო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების  
წარმომადგენლებმა.
განსაკუთრებით აღინიშნა მარაკეშის შეთანხმების 
მნიშვნელობა უსინათლო და სხვა შესაბამისი კატეგორიის 
პირთათვის, რომელთა მხარდაჭერა სახელმწიფოს ერთ-
ერთი მთავარი საზრუნავია. პეკინის შეთანხმების განხილვამ 
კი შემსრულებლებისა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა 
სფეროების წარმომადგენლების დიდი ინტერესი გამოიწვია.
სემინარზე ცალსახად აღინიშნა, რომ მიუხედავად 
შემსრულებლების, უსინათლო და მხედველობის 
უნარშეზღუდულ, ასევე, ბეჭდვის აღქმის უნარის სხვაგვარად 
შეზღუდულ პირთათვის უფლებების დაცვის სფეროში წინ 
გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯებისა, აღნიშნული 
შეთანხმებების აღსრულება დაკავშირებული იქნება გარკვეულ 
სიძნელეებთან, რასაც განაპირობებს ბიზნესის მზაობისა და  
საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე. 
მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, საქპატენტის, უსინათლო და 
მხედველობის უნარშეზღუდულ და ბეჭდვის აღქმის უნარის 
სხვაგვარად შეზღუდულ პირთა უფლებების დამცველი 
ორგანიზაციებისა და "საქართველოს საავტორო უფლებების 
ასოციაციის" წარმომადგენლების მიერ ხაზგასმით აღინიშნა, 
რომ მითითებული კატეგორიის პირთა უფლებების 
მაქსიმალურად დაცვის მიზნით, გაგრძელდება სხვა ქვეყნების 
გამოცდილების შესწავლა, რაშიც დახმარების სურვილი 
გამოხატა ისმო-ს წარმომადგენელმაც.

რას მოიცავს აღნიშნული შეთანხმებები?

"უსინათლო, მხედველობის უნარშეზღუდულ და ბეჭდვის 
აღქმის უნარის სხვაგვარად შეზღუდულ პირთათვის 

გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებთან წვდომის გაადვილების" 
მარაკეშის შეთანხმება

1886 წლის "ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებების 
დაცვის შესახებ" ბერნის კონვენციის მონაწილე ქვეყნების 
საავტორო უფლებების მარეგულირებელი აქტების მხოლოდ 
ნაწილი ითვალისწინებს საავტორო უფლებებიდან გარკვეულ 
შეზღუდვებს და გამონაკლისებს უსინათლო და მხედველობის 
უნარშეზღუდულ პირთათვის. მიჩნეულია, რომ აღნიშნული 
სამართლებრივი მექანიზმები სათანადოდ ვერ პასუხობს 
არსებულ გამოწვევებს აღნიშნული კატეგორიის პირთა 
უფლებების დასაცავად. 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, 
მსოფლიოში 285 მილიონი უსინათლო და მხედველობა 
შეზღუდული ადამიანია, რომელთა 90% ცხოვრობს დაბალ 
შემოსავლიან გარემოში1. "უსინათლოთა მსოფლიო კავშირის" 
განცხადებით, წიგნები მოსახერხებელ ფორმატში მსოფლიოს 
მასშტაბით მხოლოდ 1%-დან 7%-მდე გამოიცემა. ამასთან, 
აღნიშნული კატეგორიის პირთა უფლებების დამცავი 
შეთანხმების პრაქტიკული რეალიზაცია ხელს შეუწყობს ე. წ. 
"წიგნის შიმშილის" დასრულებას2. 2013 წლის მონაცემებით, 
უსინათლო და მხედველობის უნარშეზღუდულ პირთათვის 
აფრიკის კონტინენტზე ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომი 
იყო მხოლოდ 500 ნაწარმოები3. ხშირად, მოსახერხებელ 
ფორმატში შექმნილი წიგნები უბრალოდ განთავსებულია 
რომელიმე ქვეყნის ბიბლიოთეკების თაროებზე, ხოლო სხვა 
ქვეყანაში მცხოვრებ იგივე ენაზე მოლაპარაკე პირს არ აქვს 
მათთან წვდომის საშუალება.
პრობლემატიკის მოწესრიგების მიზნით, ისმო-მ და 
დაინტერესებულმა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დონეზე 
მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივი 
ძალისხმევით დაიწყეს მუშაობა ახალ საერთაშორისო 
სამართლებრივ აქტზე, რომელიც მისცემდა უსინათლო, 
მხედველობის უნარშეზღუდულ და ბეჭდვის აღქმის 
სხვაგვარად შეზღუდული უნარის მქონე პირებს ინფორმაციისა 
და განათლების მიღების სათანადო საშუალებას. შესაბამისად, 
გაწეული მუშაობის შედეგად, 2013 წლის 27 ივნისს 
მარაკეშში გამართულ ისმო-ს დიპლომატიურ კონფერენციაზე  
მიღებულ იქნა ისტორიული შეთანხმება.
"უსინათლო, მხედველობის უნარშეზღუდულ და 
ბეჭდვის აღქმის სხვაგვარად შეზღუდული უნარის 
მქონე პირთათვის გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებთან 
წვდომის გაადვილების მარაკეშის შეთანხმება"4 არის 
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დარგში მოქმედი, 
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ისმო-ს მიერ ადმინისტრირებული შეთანხმებების ბოლო 
დამატება."ის არის ინტელექტუალური საკუთრების დარგში 
მიღებული ერთადერთი შეთანხმება, რომელიც ეძღვნება 
შეზღუდვების და გამონაკლისების ჰარმონიზაციას. ის, 
აგრეთვე,  არის მსოფლიო მასშტაბით მიღებული მეორე 
შეთანხმება, რომელიც მიმართულია უნარშეზღუდულ პირთა 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად."5 
"მას გააჩნია მკაფიოდ გამოხატული ჰუმანიტარული და 
სოციალური განვითარების განზომილება და მისი მთავარი 
მიზანია სავალდებულო შეზღუდვების და გამონაკლისების 
დაწესება აღნიშნული კატეგორიის პირთა სასარგებლოდ"6.
შეთანხმებით ბენეფიციარებს წარმოადგენენ შეზღუდული 
უნარის მქონე პირები, რაც ხელს უშლის მათ ნაბეჭდი მასალის 
წაკითხვაში. აღნიშნული მოიცავს უსინათლო, მხედველობის 
უნარშეზღუდულ, კითხვის უნარშეზღუდულ ან ისეთი სხვა 
განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რის გამოც 
უჭირთ წიგნის ხელში დაჭერა.
ქვეყნები ვალდებულნი არიან დააწესონ საავტორო 
უფლებების შეზღუდვები და გამონაკლისები, რათა 
შესაძლებელი გახდეს ბენეფიციართათვის მოსახერხებელ 
ფორმატში გამოქვეყნებული ნაწარმოებების თავისუფალი 
რეპროდუცირება, გავრცელება და ხელმისაწვდომობა. გარდა 
ამისა, შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებმა უნდა დაუშვან ასეთი 
ნაწარმოებების ასლების იმპორტ-ექსპორტი სახელმწიფოსგან 
უფლებამოსილი იმ არასამთავრობო და სახელმწიფო 
დაწესებულებების მიერ, რომლებიც ახორციელებენ 
ბენეფიციარების განათლებასა და ინფორმაციისადმი წვდომის 
უზრუნველყოფას. 
ბენეფიციართა სასარგებლოდ განსაზღვრული შეზღუდვები 

და გამონაკლისები ეხება ნაწარმოების რეპროდუცირების, 
გავრცელებისა და ხელმისაწვდომად გახდომის 
უფლებას. უფლებამოსილ ორგანიზაციებს შეუძლიათ, 
ნაწარმოებთან მართლზომიერი წვდომის შემთხვევაში, 
არაკომერციული მიზნით, დაამზადონ ნაწარმოებების ასლები 
ბენეფიციარებისთვის მოსახერხებელ ფორმატში, რომლებიც 
შეიძლება გავრცელდეს, მხოლოდ არაკომერციული 
თხოვების საშუალებით ან ელექტრონული გზით, 
ბენეფიციარებს,ნაწარმოების ასლის მისაღებ ფორმატთან 
მართლზომიერი წვდომის შემთხვევაში, ასევე, შეუძლიათ 
გადაიღონ ასლი პირადი სარგებლობისთვის.
მარაკეშის შეთანხმება, გარკვეული პირობების საფუძველზე, 
მონაწილე ქვეყნებს ავალდებულებს მოსახერხებელ 
ფორმატში დამზადებული ასლების იმპორტ-ექსპორტის 
ნებართვის გაცემას.
აღსანიშნავია, რომ მარაკეშის შეთანხმებას არ 
ეთანხმებოდნენ განვითარებული ქვეყნები, რომლებიც 
შიშობდნენ, რომ მის მიერ დაწესებული საავტორო უფლებების 
შეზღუდვებისა და გამონაკლისების ახალი პაკეტი შეიძლება 
გამხდარიყო პრეცედენტული და მომავალში ზიანი მიეყენებინა 
საავტორო უფლებების მფლობელთა უფლებებისთვის. 
მიუხედავად აღნიშნულისა, მარაკეშის შეთანხმება 
მაინც შედგა. აღსანიშნავია, რომ შეთანხმების ძალაში 
შესასვლელად საჭიროა 20 ქვეყნის მიერ მისი რატიფიცირება. 
ამ ეტაპზე, რატიფიკაცია მოახდინა მხოლოდ 8 ქვეყანამ.
შეთანხმებით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად 
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაწყებულია მნიშვნელოვანი 
ქმედებების განხორციელება. მათ შორის, ისმო-ს ეგიდით  
შეიქმნა ე.წ. ხელმისაწვდომი წიგნების კონსორციუმი7  
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(Accessible Books Consortium), რომლის ძირითადი 
მიზანია ბენეფიციართათვის მოსახერხებელ ფორმატში 
(ბრაილი, აუდიო და სხვ.) შექმნილი წიგნების რაოდენობის 
გაზრდა და მათი საჭიროების მქონე პირთათვის 
ხელმისაწვდომად გახდომა8.

აუდიო-ვიზუალური შესრულებების პეკინის შეთანხმება

ისევე, როგორც მარაკეშის შეთანხმება, პეკინის შეთანხმების 
მიღების მთავარი მიზანი იმ სამართლებრივი ვაკუუმის 
აღმოფხვრა გახდა, რომელიც არსებობდა გარკვეული 
კატეგორიის პირთა, ამ შემთხვევაში, აუდიო-ვიზუალური 
შემსრულებლების, ძირითადად კინომსახიობების უფლებების 
დაცვის სფეროში.
აღსანიშნავია, რომ  კინოინდუსტრიის უდიდესი ეკონომიკური 
წინსვლის მიუხედავად, მრავალი წლის განმავლობაში 
უგულვებელყოფილი იყო აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოებების 
შემსრულებლების უფლებები. 
საერთაშორისო დონეზე შემსრულებელთა უფლებები 
პირველად დაცულ იქნა 1961 წლის "შემსრულებლების, 
ფონოგრამების დამამზადებლებისა და სამაუწყებლო 
ორგანიზაციების უფლებათა დაცვის შესახებ" რომის 
კონვენციის9 მიერ, რომელმაც დაცვა მიანიჭა მხოლოდ აუდიო 
შემსრულებლებს, ხოლო აუდიო-ვიზუალურ შემსრულებლებს 
მიანიჭა მხოლოდ შეზღუდული დაცვა10.
1996 წლის "შესრულებებისა და ფონოგრამების შესახებ" 
ისმო-ს შეთანხმებაზე მუშაობისას და, ასევე, მისი მიღების 
პროცესშიც არაერთხელ დაისვა საკითხი აუდიო-ვიზუალური 
შემსრულებელთა უფლებების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. 
თუმცა, აღნიშნულმა შეთანხმებამ არ გაითვალისწინა ისინი.
რაც შეეხება პეკინის შეთანხმებას, რომელიც იცავს 
შემსრულებლების უფლებებს აუდიო-ვიზუალურ 
ნაწარმოებებში, ის მიღებულ იქნა პეკინში, 2012 წლის 
20-დან 26 ივნისის ჩათვლით გამართულ ისმო-ს აუდიო-
ვიზუალური შესრულებების დიპლომატიურ კონფერენციაზე, 
რითაც დასრულდა თითქმის 16 წლიანი მოლაპარაკებების 

პროცესი.
აუდიო-ვიზუალურ შემსრულებლების დაცვასთან დაკავშირებით 
მოლაპარაკებების დაწყების პირველი დღიდან, ყველაზე 
სადავო იყო  უფლებების გადაცემის საკითხი, ანუ ვის უნდა 
მიკუთვნებოდა უფლებები აუდიო-ვიზუალურ შესრულებაზე. 
ეს საკითხი, როგორც წესი, ქვეყნების მიერ რეგულირდება 
განსხვავებულად. ევროპის უდიდეს ნაწილში უფლებები 
შესრულებაზე ეკუთვნით შემსრულებლებს, ხოლო აშშ-ში 
უფლებები გადაეცემა ნაწარმოების პროდიუსერს. 
ზოგიერთი ქვეყანა აცხადებდა, რომ შესრულებაზე 
უფლებები  უნდა გადასცემოდათ პროდიუსერებს, რათა 
ფილმების დაფინანსების უზრუნველყოფის მიზნით, 
მოეხდინათ ნაწარმოებთან დაკავშირებული უფლებების 
გაერთიანება. მიუხედავად აღნიშნულისა, აუდიო-ვიზუალური 
შემსრულებელთა უფლებების განსაზღვრის მიზნით, მხარეებმა 
2000 წელს მოიწვიეს ახალი კონფერენცია, თუმცა კვლავ 
უშედეგოდ. სიტუაცია შეიცვალა მხოლოდ 2008 წელს, 
როდესაც ისმო-ს გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე 
არჩეულ იქნა ფრენსის გარი, რომელმაც კარდინალურად 
შეცვალა ისმო-ს მუშაობა. მომდევნო წლებში ისმო-ს 
საქმიანობის გააქტიურება ყველა მიმართულებით, მათ შორის, 
აუდიო-ვიზუალური შემსრულებელთა უფლებების დასაცავად 
შეთანხმების მიღებასთან დაკავშირებით11 , რომელიც 
საბოლოოდ დასრულდა პეკინის შეთანხმების12 მიღებით.
პეკინის შეთანხმება აწესრიგებს აუდიო-ვიზუალური 
შემსრულებლების უფლებათა დაცვის სფეროს თანამედროვე 
საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტების შესაბამისად.
შეთანხმებით შემსრულებლებს იმ შესრულებაზე, რომელიც 
დაფიქსირებულია აუდიო-ვიზუალურ ჩანაწერში, ენიჭებათ 
4 სახის ქონებრივი უფლება. ესენია: რეპროდუცირების 
უფლება, გავრცელების უფლება, გაქირავების უფლება და 
ხელმისაწვდომად გახდომის უფლება.
რაც შეეხება ჩაუწერელ, ე.წ. ცოცხალ შესრულებას, 
შეთანხმება შემსრულებლებს გარკვეული თავისებურებებით 
ანიჭებს 3 სახის ქონებრივ უფლებას. ესენია: ეთერში 



www.sakpatenti.org.ge 27



28 IP GEORGIA 2015

გადაცემის უფლება, საჯარო გადაცემის უფლება და ჩაწერის 
უფლება. 
შეთანხმება შემსრულებლებს ანიჭებს, აგრეთვე, 
არაქონებრივ უფლებებს. კერძოდ, მათ აქვთ უფლება ნება 
დართონ ან აკრძალონ მათ აუდიო-ვიზუალურ ჩანაწერებში 
დაფიქსირებული შესრულების ეთერში გადაცემა და საჯარო 
გადაცემა. ამასთან, ქვეყნებს შეუძლიათ განაცხადონ, რომ 
აუდიო-ვიზუალურ ჩანაწერებში ჩართული შესრულებების 
ეთერში პირდაპირი ან არაპირდაპირი გადაცემისთვის ან 
საჯარო გადაცემისთვის  ნებართვის გაცემის ნაცვლად, 
დაადგენენ სამართლიანი ანაზღაურების წესს.
რაც შეეხება ზემოაღნიშნულ სადავო საკითხს უფლებების 
გადაცემასთან დაკავშირებით, საბოლოოდ გადაწყდა, რომ 
შესაძლებელია ეროვნული კანონმდებლობით დადგინდეს 
წესი, რომლითაც შემსრულებლის მიერ შესრულების 
აუდიო-ვიზუალურ ჩაწერაზე ნებართვის ერთხელ გაცემის 
შემდეგ, ზემოთ აღნიშნული ქონებრივი უფლებები გადაეცემა 

აუდიო-ვიზუალური ჩანაწერის პროდიუსერს (გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც შემსრულებელსა და პროდიუსერს 
შორის დადებული ხელშეკრულებით სხვა რამ არის 
გათვალისწინებული). აღნიშნული უფლებების გადაცემისგან 
დამოუკიდებლად, ეროვნულ კანონმდებლობას, ასევე, 
ინდივიდუალურ, კოლექტიურ, ან სხვა შეთანხმებებს, პეკინის 
შეთანხმების შესაბამისად, შეუძლიათ შესრულების ნებისმიერი 
გამოყენებისთვის უზრუნველყონ შემსრულებელი ჰონორარის 
მიღების და სამართლიანი ანაზღაურების მოთხოვნის 
უფლებით. 
შეთანხმებით განსაზღვრულია, რომ დაცვის ვადა უნდა 
შეადგენდეს არანაკლებ 50 წელს, რომლის ათვლა დაიწყება 
იმ წლის ბოლოდან, როდესაც მოხდება შესრულების ჩაწერა.
აღსანიშნავია, რომ შეთანხმება არ ითვალისწინებს რაიმე 
ფორმალობის განხორციელებას უფლებების მისანიჭებლად 
და გამოსაყენებლად.
ხელშეკრულების მხარეები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ 
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ტექნოლოგიური საშუალებების გვერდის ავლის თავიდან 
აცილება და, ასევე ე.წ. უფლების მართვის ინფორმაციის 
დაცვა.
მონაწილე მხარეებმა უნდა მიანიჭონ დაცვა ამ შეთანხმების 
ძალაში შესვლის დროს არსებულ და ძალაში შესვლის შემდეგ 
ჩაწერილ შესრულებებს. თუმცა, მონაწილე ქვეყანას უფლება 
აქვს არ გაითვალისწინოს დებულება და დაცვა მიანიჭოს 
მხოლოდ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ ჩაწერილ 
შესრულებებს.
მიჩნეულია, რომ "აუდიო-ვიზუალური შესრულებების პეკინის 
შეთანხმება" განამტკიცებს კინოს მსახიობთა და სხვა 
შემსრულებელთა ქონებრივ უფლებებს და უზრუნველყოფს 
მათ დამატებითი შემოსავლით. ის პოტენციურად დაიცავს 
შემსრულებლებს, რათა მოითხოვონ პროდიუსერებისგან 
საერთაშორისო დონეზე აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის 
გამოყენებით მიღებული შემოსავლების გაზიარება13. 
შეთანხმება, ასევე, მიანიჭებს აუდიო-ვიზუალურ 
შემსრულებლებს დაცვას ვირტუალურ სამყაროში.

აღსანიშნავია, რომ პეკინის შეთანხმება ძალაში შევა 30 
მონაწილე მხარის მიერ მისი რატიფიკაციიდან 3 თვის შემდეგ.
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გეოგრაფიული აღნიშვნები 
კონკურენტუნარიანობისა და განვითარების ინსტრუმენტი

გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის 
მიმოხილვა

პროდუქტის მახასიათებლები, წარმოების ნოუ-ჰაუ და 
მოხმარებასთან დაკავშირებული გამოცდილება, რომელიც 
დროთა განმავლობაში პროდუქტს სძენს მაღალ რეპუტაციას, 
აკუმულირდება უნიკალური პროდუქტის დასახელებაში 
და იქცევა ამ პროდუქტის ღირებულ არამატერიალურ 
აქტივად. თუ ეს აქტივი დაკავშირებულია პროდუქტის 
წარმომავლობის გეოგრაფიულ ადგილთან, მაშინ მისი 
აღიარება ხდება ამ პროდუქტის მიმართ გეოგრაფიული 
აღნიშვნის გამოყენებით. დღესდღეობით, მსოფლიოში 
ცნობილია 10 000-მდე გეოგრაფიული აღნიშვნა. მათი 
საერთო ღირებულება შეადგენს 80 მლრდ აშშ დოლარს. 
ზოგიერთი მათგანი, მაგალითად, შამპანური, კონიაკი, 
პარმასანი, როქფორი, ბორდო ან ბურგუნდი, დიდი ხანია 
საყოველთაოდაა ცნობილი მსოფლიოში, თუმცა, ბოლო 
ათწლეულებში სულ უფრო მეტი ახალი გეოგრაფიული 
აღნიშვნა ხდება აღიარებული და პოპულარული როგორც 
ეროვნულ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. უნდა აღინიშნოს, 
რომ გეოგრაფიული აღნიშვნების ძირითადი რაოდენობა 
(90%) ჯერჯერობით მოდის ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციაში შემავალ 30 ქვეყანაზე1. 
ამ ქვეყნებს შორის მოწინავე პოზიციები უკავია საფრანგეთს, 
იტალიას, ესპანეთს და სხვა ევროპულ ქვეყნებს, რომლებსაც 
გააჩნიათ მაღალხარისხიანი და მრავალფეროვანი 
სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტების წარმოების 
განსაკუთრებით მდიდარი და მრავალსაუკუნოვანი 
ტრადიციები. მაგალითად, გეოგრაფიული აღნიშვნებით 
მონიშნული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება 
საფრანგეთში წელიწადში შეადგენს 19 მლრდ. ევროს 
და მოიცავს 600-ზე მეტ დასახელებას. ამ პროდუქციის 
წარმოებაში ჩართულია 138 000-მდე საწარმო. საფრანგეთის 
ღვინის ექსპორტის 85% მოდის გეოგრაფიული აღნიშვნების 
ღვინოებზე2. 

ბოლო პერიოდში, ისეთ განვითარებად ქვეყნებში, 
როგორიცაა ინდოეთი, ჩინეთი, ბრაზილია და ა.შ., 
სულ უფრო მეტად იზრდება ინტერესი გეოგრაფიული 
აღნიშვნებისადმი. ის აღიქმება როგორც ეფექტური 
ინსტრუმენტი, რომელიც ემსახურება ბუნებრივ პირობებთან 
და კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 
ადგილობრივი უნიკალური პროდუქციის ცნობადობის ზრდასა 
და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. ამის წარმატებულ 
მაგალითს წარმოადგენს იამაიკის ყავა, ბასმასის (ინდოეთი) 
ბრინჯი, ტეკილა (მექსიკა) და სხვა.

გეოგრაფიული აღნიშვნების არსი

მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო 
შეთანხმებებსა და ქვეყნების ეროვნულ კანონმდებლობებში 
ჩვენ გვხვდება გეოგრაფიული აღნიშვნის განსხვავებული 
დეფინიციები, უცვლელი რჩება მისი არსი, რომელიც 
შეიძლება მოკლედ ასე ჩამოყალიბდეს: გეოგრაფიული 
აღნიშვნა არის გეოგრაფიული ადგილის სახელი, 
რომელიც გამოიყენება ისეთი პროდუქტის აღნიშვნისთვის, 
რომლის განსაკუთრებული ხარისხი, თვისებები ან 
რეპუტაცია განპირობებულია ამ წარმოების ადგილისთვის 
დამახასიათებელი გარემო პირობებითა და ადამიანური 
ფაქტორით. 
გარემო პირობებში იგულისხმება ნიადაგისა და წყლის 
შემადგენლობა, კლიმატი, ლანდშაფტი და სხვა ბუნებრივი 
მახასიათებლები. ადამიანური ფაქტორი მოიცავს 
ადგილობრივ მოსახლეობაში არსებული წარმოების 
ტრადიციულ ცოდნასა და გამოცდილებას.
გეოგრაფიული აღნიშვნის არსიდან და არსებული 
დეფინიციებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ 
გეოგრაფიული აღნიშვნის ფორმირებისთვის უნდა 
არსებობდეს შემდეგი სამი ძირითადი წინაპირობა:
• განსაკუთრებული ხარისხის, თვისებების ან რეპუტაციის 
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პროდუქტი; 
•  პროდუქტის წარმოების ზუსტად განსაზღვრული 
გეოგრაფიული არეალი; 
•  პროდუქტის ხარისხისა და მახასიათებლების ნათლად 
გამოკვეთილი კავშირი კონკრეტული ადგილის ბუნებრივ 
პირობებთან და ადამიანურ ფაქტორთან. 
გეოგრაფიული აღნიშვნების განხილვისას 
გასათვალისწინებელია მისი ორმაგი ბუნება. ერთი მხრივ, 
გეოგრაფიული აღნიშვნა წარმოადგენს ინტელექტუალური 
საკუთრების ობიექტს და შესაბამისად მოითხოვს ისეთივე 
დაცვას, როგორც პატენტები, სასარგებლო მოდელები, 
დიზაინი, სასაქონლო ნიშანი და ა.შ.3 მეორე მხრივ, ეს 
არის ნებაყოფლობითი სტანდარტი, რომელსაც უნდა 
აკმაყოფილებდეს გეოგრაფიული აღნიშვნით მონიშნული 
პროდუქტის მახასიათებლები და მისი წარმოების პირობები4.
ნებისმიერი სხვა ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის 
მსგავსად5, მხოლოდ გეოგრაფიული აღნიშვნის მფლობელებს 
აქვთ მისი გამოყენებისა და სხვებისთვის გამოყენების 
აკრძალვის ექსკლუზიური უფლება. გეოგრაფიულ აღნიშვნაზე 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების გავრცელება 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ ინვესტიციების დასაცავად, 
რომელსაც მისი მფლობელები მიმართავენ აღნიშვნის 
ფორმირების, მისი განვითარების, ახალ ბაზრებზე შეღწევისა 
და მომხმარებელთა ნდობის მოპოვების მიზნით.
ინტელექტუალური საკუთრების სხვა ობიექტებისგან 
განსხვავებით, გეოგრაფიული აღნიშვნა წარმოადგენს 
პროდუქტის წარმოებასთან და კომერციალიზაციასთან 
დაკავშირებული პირების (ფერმერები, მწარმოებლები, 
კომერციული ორგანიზაციები და სხვ.) კოლექტიურ 
საკუთრებას. დამკვიდრებული პრაქტიკის შესაბამისად, 
გეოგრაფიულ აღნიშვნაზე საკუთრების კოლექტიურ 
ბუნებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება გეოგრაფიული 
აღნიშვნების მენეჯმენტისა და კონტროლის ეფექტური 
სისტემების ფორმირებისა და ფუნქციონირებისთვის. ქვეყნების 
უმრავლესობაში გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივი 

დაცვა ხორციელდება სპეციალიზებულ სახელმწიფო 
სააგენტოში რეგისტრაციის, აგრეთვე, საერთაშორისო ან 
ორმხრივი ხელშეკრულებების საფუძველზე. 
გეოგრაფიული აღნიშვნა, ისევე, როგორც სასაქონლო ნიშანი, 
ემსახურება ერთი პროდუქტის მეორისგან განსხვავების 
მიზნებს. ამავე დროს, გეოგრაფიულ აღნიშვნებსა და 
სასაქონლო ნიშნებს შორის არსებობს რიგი ძირეული 
განსხვავება:
• გეოგრაფიული აღნიშვნა მიუთითებს პროდუქტის 
წარმოშობის გეოგრაფიულ ადგილს და არა მწარმოებელ 
კომპანიას; 
•  გეოგრაფიული აღნიშვნა არ არის ტრანსფერებადი, 
დაუშვებელია წარმოების სხვა გეოგრაფიულ არეალში 
გადანაცვლება. 

სპეციფიკაციები

როგორც უკვე აღინიშნა, გეოგრაფიული აღნიშვნა 
წარმოადგენს ერთგვარ ნებაყოფლობით სტანდარტს, 
რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ბაზრის მაღალი ხარისხისა და 
ნამდვილი პროდუქტებით უზრუნველყოფას. გეოგრაფიული 
აღნიშვნები განსაკუთრებით ფართოდ გამოიყენება და 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოფლის მეურნეობისა 
და საკვებ პროდუქტებთან მიმართებაში. გეოგრაფიული 
აღნიშვნის, როგორც სტანდარტის საფუძველს, მისი 
სპეციფიკაციები წარმოადგენს6,7. ამ სპეციფიკაციებს 
მიეკუთვნება:
•  პროდუქტის დასახელება;
•  პროდუქტის აღწერა; 
• პროდუქტის დამზადების პროცესის აღწერა; 
•  პროდუქტის წარმოების გეოგრაფიული არეალის 
საზღვრები; 
•  პროდუქტის განსაკუთრებული თვისებების ამ ადგილთან 
კავშირის დამადასტურებელი ფაქტები; 
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•  პროდუქტის ეტიკეტირება; 
•  პროდუქტის წარმოებისა და მომხმარებლისთვის მიწოდების 
სრული ჯაჭვის კონტროლის (შიდა და გარე) მექანიზმის 
აღწერა. 
პროდუქტის განსაკუთრებულობის წარმოჩენაში უდიდესი 
მნიშვნელობა ენიჭება სპეციფიკაციებს, რადგან მათი 
საშუალებით შესაძლებელია პროდუქტის წარმოშობით 
განპირობებული ობიექტური დიფერენცირება მსგავსი 
პროდუქტებისგან.
სპეციფიკაციების ზუსტი აღწერა არა მხოლოდ ის არსებითი 
ფაქტორია, რომელიც საშუალებას აძლევს მწარმოებელს, 
სრულად წარმოაჩინოს პროდუქტის განსაზღვრული 
თვისებები, არამედ ის, ასევე, სახელმძღვანელო 
კონტროლის განსახორციელებლად ყველაზე სენსიტიურია 
მახასიათებლების მიმართ. ის ეხმარება შემოწმების 
ოფიციალურ სამსახურებს უკეთ ამოიცნონ ნამდვილი 
პროდუქტი და თავიდან აიცილონ თაღლითობა ბაზარზე. 
პროდუქტის იდენტიფიკაციისთვის მნიშვნელოვანია, ასევე, 
იმის მითითება, თუ რა სახით უნდა იყოს წარმოდგენილი ეს 
პროდუქტი.

პროდუქტის დასახელება

ძირითადად, პროდუქტის დასახელებად  გამოიყენება  
შესაბამისი  არეალის  გეოგრაფიული  სახელი  ან  
სხვა  აღნიშვნა, რომელიც ამ ადგილთან ასოცირდება. 
გეოგრაფიული სახელის გამოყენების თვალსაჩინო 
მაგალითებია: "ბორდო", "ბურგუნდი", "ხვანჭკარა", 
"ქინძმარაული" და სხვ. გეოგრაფიულ ადგილთან 
ასოცირებული სახელის მაგალითს წარმოადგენს "ფეტა", 
რომელიც გამოიყენება, როგორც ცნობილი ბერძნული 
ყველის გეოგრაფიული აღნიშვნა.

პროდუქტის აღწერა

პროდუქტის აღსაწერად გამოიყენება შემდეგი მონაცემები:

•  ფიზიკური მახასიათებლები (ფორმა, ფერი, წონა და ა.შ.); 
•  ქიმიური მახასიათებლები (ცხიმის, წყლის შემცველობა და 
ა.შ.); 
•  მიკრობიოლოგიური მონაცემები (მაგ:. ინფორმაცია 
ბაქტერიების შესახებ); 
•  ბიოლოგიური მახასიათებლები (სახეობა, ჯიში და ა.შ.); 
•  ორგანოლეპტიკა (არომატი, გემო, სიმკვრივე, აგებულება 
და ა.შ.). 

წარმოების პროცესი

„წარმოების პროცესის აღწერა უნდა მოიცავდეს: დამზადების 
პროცესის ყველა ეტაპს ‒ ნედლეულის დამზადება, 
წარმოება, ტრანსპორტირება, შენახვა, საბოლოო   
შეფუთვა. განსაკუთრებით  მნიშვნელოვანია  პროცესის  იმ  
მახასიათებლების დეტალური აღწერა, რომელიც უშუალო 
გავლენას ახდენს პროდუქტის განსაკუთრებულობაზე. 
კერძოდ, მცენარეთათვის  -  ეს  უნდა  იყოს  ინფორმაცია  
გამოყენებული მცენარეთა ჯიშების, განაშენიანების, 
კულტივაციის, დათესვის, მოსავლის აღებისა და შენახვის 
მეთოდების შესახებ, მონაცემები ბუნებრივი თუ სხვა 
სასუქების, აგრეთვე, პესტიციდების გამოყენების თაობაზე 
და სხვ. ხოლო ცხოველთათვის - მონაცემებს ცხოველის 
სახეობისა და ჯიშის, კვების, ძუძუდან ასხლეტის, დაკვლის 
ასაკის, ხორცის დამწიფების, შებოლვის და სხვა დეტალების 
შესახებ.
წარმოების ხერხი ისე უნდა იყოს ახსნილი, რომ ნებისმიერ 
მწარმოებელს მოცემულ რეგიონში შეეძლოს ამ პროდუქტის 
წარმოება სპეციფიკაციაში მოცემული ინფორმაციის 
საფუძველზე, რომელიც უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას:
1.პროდუქტის ნედლეულის დამზადების თაობაზე, საჭიროების 
შემთხვევაში;
2.წარმოების ავთენტური და უცვლელი ადგილობრივი 
ხერხების შესახებ; 
3.ზოგიერთ შემთხვევაში, ინფორმაციას შეფუთვის თაობაზე.  
მწარმოებლების ჯგუფმა შეიძლება მოითხოვოს 
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შემოფარგლულ გეოგრაფიულ არეალში გამოყენებულ 
შეფუთვაში ხარისხის დაცვა და "მიკვლევადობის" ან/
და კონტროლის უზრუნველყოფა, თუ ისეთი ოპერაციები, 
როგორიცაა პროდუქტის დაჭრა, დაქუცმაცება ან/და შეფუთვა 
ხორციელდება ამ გეოგრაფიული ადგილის საზღვრებში. 
ეს მოთხოვნა უნდა იყოს დასაბუთებული იმით, რომ 
შეესაბამება სახელის დაცვის მიზანს პროდუქტის ხარისხისა 
და ავთენტურობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.

გეოგრაფიული არეალის საზღვრები

გეოგრაფიული არეალის საზღვრები არის ტერიტორია, სადაც 
პროდუქტის წარმოება ან/და დამუშავება ხდება და არსებობს 
მტკიცებულება, აღნიშნულის თაობაზე. საერთოდ, ადგილის 
საზღვრებს განსაზღვრავს ბუნებრივი ან/და ადამიანური 
ფაქტორები, რომლებიც სძენენ საბოლოო პროდუქტს მის 
განსაკუთრებულობას. გარკვეულ შემთხვევებში, ტერიტორია 
განისაზღვრება ადმინისტრაციული საზღვრებით. ამ 
სპეციფიკაციასთან დაკავშირებით, ხშირ შემთხვევებში, სხვა 
დოკუმენტებთან ერთად, საჭირო ხდება გეოგრაფიული 
არეალის დეტალური რუკების წარმოდგენა.
საზღვრების დადგენა ხდება სამი ძირითადი მაჩვენებლის 
მიხედვით:
• ფიზიკური კრიტერიუმი: ნიადაგი, კლიმატური პირობები, 
ტოპოგრაფია, წყლის მოწოდება და სხვ.; 
•  პროდუქციის წარმოების ისტორია და რეპუტაცია; 
•  პროდუქციის მწარმოებლების დისლოკაცია. 

კავშირი პროდუქტის მახასიათებლებსა და 
გეოგრაფიულ ადგილს შორის

"კავშირის“ დადგენა პროდუქტის მახასიათებლებსა და 
გარემო პირობებს შორის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია 
გეოგრაფიული აღნიშვნის აღიარებისა და რეგისტრაციისთვის. 
მის დასაბუთებაში უნდა იყოს მოცემული თუ როგორ არის 
დაკავშირებული პროდუქტი კონკრეტულ არეალთან, 
აგრეთვე, რამდენად ახდენს გავლენას საბოლოო პროდუქტზე 
იმ რეგიონის მახასიათებლები, სადაც იწარმოება იგი. 
იმის დემონსტრირებას, რომ გეოგრაფიული ადგილი 
სპეციალიზდება გარკვეულ წარმოებაზე, არ არის საკმარისი 
კავშირის დასაბუთებისთვის. ყველა შემთხვევაში, ხაზი უნდა 
გაესვას გეოგრაფიული გარემოსა და სხვა ადგილობრივი 
პირობების გავლენას პროდუქტის ხარისხზე. გეოგრაფიული 
გარემოს ასეთ მახასიათებელთაგან უმნიშვნელოვანესია:
•  სეზონური ტემპერატურული რეჟიმი, ტენიანობა, ქარი, 
ნიადაგისა და წყლის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები, 
ნაკვეთების ექსპოზიცია, საძოვრების მცენარეული 
შემადგენლობა და ა.შ.; 
•  ადგილობრივი გენეტიკური რესურსი – მცენარეთა და 
ცხოველთა ადგილობრივი ჯიშები, რომლებიც ადაპტირდნენ 
ადგილობრივ პირობებთან და განაპირობებენ პროდუქტის 
განსაკუთრებულ ხარისხს; 
•  ადგილობრივ მოსახლეობაში არსებული პროდუქტის 
წარმოების ტრადიციული ცოდნა და გამოცდილება. 

სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის კონტროლი

გეოგრაფიული აღნიშვნის სისტემის ეფექტურობას, მეტწილად, 
განსაზღვრავს კონტროლის სისტემის არსებობა, რომლის 
მეშვეობითაც მოწმდება პროდუქტის მახასიათებლების 
შესაბამისობა დადგენილ სპეციფიკაციებთან. პროდუქტის 

შესაბამისობის შემოწმება ეფუძნება სამ ძირითად 
კომპონენტს:
•  ნედლეულსა და დამზადების პროცესებს, როგორც ეს 
დადგენილია სპეციფიკაციებში; 
•  პროდუქტის მიკვლევადობას, რომელიც ადასტურებს მის 
წარმოშობას დადგენილი გეოგრაფიული არეალიდან; 
•  საბოლოო პროდუქტის შეფუთვას, ეტიკეტირებასა და 
ორგანოლეპტიკას. 
კონტროლის განხორციელება საჭიროებს სპეციფიკაციებით 
დადგენილი მოთხოვნების გაზომვადობას, რომელიც 
წარმოადგენს პროდუქტის პარამეტრების დადგენილ 
მახასიათებლებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის 
საფუძველს. ასეთ მოთხოვნებში უნდა შედიოდნენ საბოლოო 
პროდუქტში შეუმჩნეველი, მაგრამ პროდუქტის ხარისხისა და 
იმიჯისთვის მნიშვნელოვანი ელემენტები. მაგ.: მცენარეთა 
და ცხოველთა ჯიშები, ადგილობრივ ლანდშაფტთან 
მისადაგებული აგროკულტურული პრაქტიკა, მცენარეების 
განლაგების სიხშირე, მოსავლის რაოდენობა ერთ ჰა-
ზე და სხვა. დადგენილი მოთხოვნების მონიტორინგი და 

ინსპექტირება უნდა ხორციელდებოდეს საკონტროლო 
(შიგა და გარე) გეგმის საფუძველზე. საკონტროლო გეგმა 
წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც ადგენს თუ როგორ 
უნდა შემოწმდეს პროდუქტის შესაბამისობა დადგენილ 
მოთხოვნებთან.
საკონტროლო გეგმა განსაზღვრავს პროდუქტისა და მისი 
დამზადების პროცესის სენსიტიურ წერტილებს და მათი 
შემოწმების საშუალებებს. გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული 
პროდუქტების შემთხვევაში, პროდუქტის ავთენტურობის 
შესაფასებლად, უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება 
ორგანოლეპტიკურ (გრძნობის ორგანოებით – გემო, სუნი, 
ფერი, ტექსტურა და ფორმა) ტესტირებას, რომელსაც ატარებს 
მაღალკვალიფიციური ჟიური.

გეოგრაფიული აღნიშვნების მართვის კოლექტიური 
ორგანიზაციები

გეოგრაფიული აღნიშვნების ეფექტური მენეჯმენტის 
საშუალებას წარმოადგენს გეოგრაფიული აღნიშვნების 
მართვის კოლექტიური ორგანიზაციები. ასეთი ორგანიზაციები 
ყალიბდება გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცულ პროდუქტთან 
დაკავშირებული მწარმოებლების, გადამამუშავებლების, 
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დისტრიბუტორების, საცალო სავაჭრო ორგანიზაციების, 
რეგიონალური მართვის სტრუქტურებისა და სხვათა 
მონაწილეობით. დამატებული ღირებულების სხვა ჯაჭვებისგან 
განსხვავებით, რომლის მონაწილეებს საზოგადოდ მრავალი 
დამოუკიდებელი აქტივი შეიძლება გააჩნდეთ, გეოგრაფიული 
აღნიშვნების მართვის კოლექტიური ორგანიზაციების 
შექმნის განმსაზღვრელ ფაქტორს მათი საერთო აქტივი 
– გეოგრაფიული აღნიშვნა წარმოადგენს. ასეთი საერთო 
აქტივის არსებობა საჭიროებს მაკოორდინირებელი 
სტრუქტურის ფუნქციონირებას, რადგან ერთიანი ჯაჭვის 
თითოეული მონაწილის კომერციული საქმიანობა გავლენას 
ახდენს გეოგრაფიული აღნიშვნის რეპუტაციაზე, ხოლო 
პროდუქტის რეპუტაციას, თავის მხრივ, დიდი მნიშვნელობა 
აქვს თითოეული მათგანის წარმატებულ საქმიანობაზე. 
გეოგრაფიული აღნიშვნების მართვის კოლექტიური 
ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს 
წარმოადგენს:
•  გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოყენებასთან 
დაკავშირებული სპეციფიკაციების ჩამოყალიბება და მათი 
პრაქტიკაში გამოყენების უზრუნველყოფა; 
•  გეოგრაფიული აღნიშვნის სარეგისტრაციო მასალების 
მომზადება და შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოში 
რეგისტრაციისათვის წარდგენა; 
•  პროდუქტის მახასიათებლების გეოგრაფიულ აღნიშვნების 

სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის თვითკონტროლი, რაც, 
ჩვეულებრივ, ხორციელდება ოფიციალური კონტროლის 
ორგანოსთან თანამშრომლობით; 
•  მონაწილეებს შორის სპეციფიკაციების დაცვასთან 
დაკავშირებული სადავო საკითხების დარეგულირება და 
შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება; 
•  მონაწილეებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა, მათი 
უზრუნველყოფა სპეციალური ინფორმაციით და ინოვაციური 
საქმიანობის ხელშეწყობა; 
•  გეოგრაფიული აღნიშვნის სისტემის მონაწილეების 
საქმიანობის კოორდინაცია და ერთიანი მარკეტინგული 
სტრატეგიის შემუშავების ხელშეწყობა; 
•  გეოგრაფიული აღნიშვნების კოლექტიური მართვა 
წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს დამატებითი 
ღირებულების წარმოქმნისა და სამართლიანი 
განაწილებისათვის;
•  ის მცირე ფერმერებსა და მეწარმეებს საშუალებას აძლევს 
მიიღონ აუცილებელი სერვისები და შეაღწიონ ახალ 
ბაზრებზე.
არსებობს გეოგრაფიული აღნიშვნების მართვის 
კოლექტიური ორგანიზაციების სხვადასხვა ფორმა, მათ 
შორის, ინტერპროფესიონალური და პროფესიონალური. 
ინტერპროფესიონალური ორგანიზაციის მაგალითს 
წარმოადგენს კონიაკის ინტერპროფესიული ბიურო, 
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რომელშიც გაერთიანებული არიან მევენახეები, კონიაკის 
მწარმოებელი კომპანიები და პროდუქციის დისტრიბუტორები. 
ინტერპროფესიული ორგანიზაცია აქვთ დაარსებული 
ყველის "კომტე" მწარმოებლებსა და რძის დამამზადებელ 
ფერმერებსა და კოოპერატივებს.

გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის უპირატესობა

გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვას ახლავს სამი ძირითადი 
დადებითი ფაქტორი8. 
•  ეკონომიკური – კონკურენტუნარიანობის ზრდა, მაღალი 
ფასები, ბაზრის გაფართოება; 
•  ბუნებადაცვითი – ლანდშაფტის, ადგილობრივი ჯიშების, 
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება; 
•  სოციალური – მოსახლეობის წარმოების ერთიან ჯაჭვში 
ჩართვა, დამატებული ღირებულების სამართლიანი 
განაწილება, შემოსავლების ზრდა და შესაბამისად, 
ადგილობრივი მოსახლეობის ადგილებზე დამაგრების 
ხელშეწყობა. 
როგორც გამოკვლევებმა აჩვენა, ბაზარზე მაღალი 
მოთხოვნაა გეოგრაფიული აღნიშვნებით დაცულ 
პროდუქტებზე, შესაბამისად, მყიდველი მზადაა გადაიხადოს 
მეტი თანხა მათ შესაძენად. გეოგრაფიული აღნიშვნით 
დაცული პროდუქტების ფასი შეიძლება ბევრჯერ 
აღემატებოდეს სხვა პროდუქტებისას. მაგალითად, 
გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული ღვინოები სარგებლობენ 
მაღალი პოპულარობით და სხვა ღვინოებთან შედარებით 
გაცილებით მაღალ ფასში იყიდება. მსოფლიო ბაზარზე 
გეოგრაფიული აღნიშვნის მქონე ყავის მარცვლების ფასი 
3-4-ჯერ აღემატება მათ საშუალო ფასს, ხოლო, მაგალითად, 
"BLUE-MO" (იამაიკა) 1 ფუნტის ფასი შეადგენს დაახლოებით 
45 აშშ დოლარს, რაც 15-ჯერ აღემატება ყავის საშუალო 
საბაზრო ღირებულებას.
გეოგრაფიული აღნიშვნების როლი მნიშვნელოვანია 
ტრადიციული ცოდნის შესანარჩუნებლად, აგრეთვე, გარემოს 
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კეთილგონივრული 
გამოყენებისა და ეკონომიკის მდგრადი განვითარებისთვის.
გეოგრაფიული აღნიშვნების პოზიტიური გავლენა 
გარემოს შენარჩუნებასა და მდგრად განვითარებაზე 
განპირობებულია გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული 
პროდუქციის წარმოებისათვის ადგილობრივი პირობების 
შენარჩუნების აუცილებლობაში. სწორედ ადგილობრივი 
პირობების შენარჩუნება არის უმთავრესი გარანტია 
გეოგრაფიული აღნიშვნის მატარებელი პროდუქტის 
მდგრადი წარმოებისთვის, რადგან სწორედ ამ პირობების 
უნიკალური შეხამება იძლევა უნიკალური პროდუქტის 
წარმოების შესაძლებლობას და პრაქტიკულად გამორიცხავს 
ანალოგიური პროდუქტის სხვაგან დამზადების საშუალებას. 
გეოგრაფიული აღნიშვნები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ 
ქვეყნების რეგიონალურ განვითარებაში, კერძოდ, მათი 
გამოყენება:
•  შესაბამის რეგიონებში ხელს უწყობს ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნას და შემოსავლების ზრდას; 
•  შესაბამის რეგიონებში არა მხოლოდ ამცირებს სამუშაო 
ძალის გადინებას, არამედ სტიმულს აძლევს ახალი სამუშაო 
ძალის მოზიდვას; 
•  ზრდის რეგიონის ცნობადობას და ხელს უწყობს აგრარული 
ტურიზმის განვითარებას. 

გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა 
ევროკავშირში 

გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის 
კანონმდებლობა ევროკავშირში

საქონლის მოსანიშნად გეოგრაფიული აღნიშვნების 
გამოყენების ტრადიცია სათავეს ჯერ კიდევ შორეულ 
წარსულში იღებს. ეს აიხსნება მეწარმის ბუნებრივი 
სურვილით მიანიშნოს საქონლის განსაკუთრებულ 
თვისებებსა და ხარისხზე, რაც სწორედ ამ გეოგრაფიული 
ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის განპირობებული. 
აღსანიშნავია, რომ, ერთი მხრივ, ასეთი სახის საქონლის 
მაღალმა ხარისხმა და რეპუტაციამ და მეორე მხრივ, 
წარმოებისა და სავაჭრო ურთიერთობათა მასშტაბების 
გაფართოების პირობებში, სპეციალური კანონების 
არარსებობამ, გამოიწვია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 
ცნობილი სახელების უკონტროლო გამოყენება. ამგვარი 
ფალსიფიცირების მოზღვავებამ აიძულა საფრანგეთი 
1919 და 1935 წლებში მიეღო სპეციალური კანონები  
ღვინისა და სპირტიანი  სასმელების ადგილწარმოშობის  
დასახელების შესახებ. ამგვარად, შექმნა სამართლებრივი  
საფუძველი თითოეული დასახელების ღვინისათვის მკაცრად 
დადგენილიყო ყურძნის მოყვანისა და ღვინის წარმოების 
პირობები და ადგილმდებარეობის ზუსტი საზღვრები9. 
სწორედ კანონის მიღებამ უბიძგა საფრანგეთში ღვინოების 
"შამპანურისა" და "კონიაკის" წარმოების აღმავლობას. 
შემდგომ, ასეთი კანონები ამოქმედდა სხვა ქვეყნებშიც. 
ამჟამად გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის 
დასახელებების დაცვის სპეციალური კანონები მოქმედებს 
მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. დღეს, ევროკავშირში 
გეოგრაფიულ აღნიშვნების დაცვასთან დაკავშირებით 
მოქმედებს სამი რეგულაცია:

•  "აგრო და კვების პროდუქტების ხარისხის უზრუნველყოფის
სქემების შესახებ“ N1151/2012 (ჩაანაცვლა რეგულაცია 
N 510/2006); 
•  "ღვინოების ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და 
გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ“ - N 1234/2007; 
•  "სპირტიანი სასმელების ადგილწარმოშობის 
დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ“ – 
N 110/2008. 

მათი რეგულირების საგანია:
•  დაცვის ობიექტების (ადგილწარმოშობის დასახელება და 
გეოგრაფიული აღნიშვნები) დეფინიციები; 
•  ურთიერთდამოკიდებულება გეოგრაფიულ აღნიშვნებსა და 
სასაქონლო ნიშნებს შორის; 
•  უფლებამფლობელთა უფლებები; 
•  გეოგრაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაციები; 
•  გეოგრაფიული აღნიშვნების რეგისტრაცია; 
•  პროდუქციის გეოგრაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაციებთან 
შესაბამისობის კონტროლი.  

გეოგრაფიული აღნიშვნების ორი სახეობა 

ევროპის კანონმდებლობა ცნობს გეოგრაფიული აღნიშვნების 
ორ სახეობას: დაცული ადგილწარმოშობის დასახელება 
(PDO - PROTECTED DENOMINATION OF ORIGIN) და 
დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა (PGI - PROTECTED 
GEOGRAPHICAL INDICATION). 
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დაცული ადგილწარმოშობის
დასახელება (PDO)

დაცული გეოგრაფიული
აღნიშვნა (PGI)

ადგილწარმოშობის დასახელება არის სახელი, 
რომლის საშუალებითაც იდენტიფიცირდება პროდუქტი:

• წარმოშობილი სპეციფიკური ადგილიდან, რეგიონიდან, 
გამონაკლის შემთხვევებში  ქვეყნიდან;
• რომლის განსაკუთრებული ხარისხი და  თვისებები 
მთლიანად ან ძირითადად განპირობებულია 
განსაკუთრებული გეოგრაფიული გარემოთი, 
მისგან განუყოფელი ბუნებრივი და ადამიანური 
ფაქტორების ჩათვლით;
• რომლის წარმოების ყველა სტადია ხორციელდება 
მოცემული გეოგრაფიული ადგილის საზღვრებში.

გეოგრაფიული აღნიშვნა არის სახელი,
რომლის საშუალებითაც იდენტიფიცირდება პროდუქტი: 

• წარმოშობილი სპეციფიკური ადგილიდან, რეგიონიდან 
ან ქვეყნიდან;
• რომლის სპეციფიკური ხარისხი, რეპუტაცია ან სხვა 
მახასიათებლები დაკავშირებულია ამ გეოგრაფიულ 
ადგილთან;
• რომლის წარმოების ერთი სტადია მაინც ხორციელდება 
დადგენილი გეოგრაფიული ადგილის საზღვრებში.

როგორც ვხედავთ, მოყვანილი დეფინიციებიდან, 
ადგილწარმოშობის დასახელების შემთხვევაში, კავშირი 
პროდუქტის მახასიათებლებსა (ხარისხი და თვისებები) 
და გეოგრაფიულ ადგილს შორის უფრო მკაცრია, ვიდრე 
გეოგრაფიული აღნიშვნის შემთხვევაში. ამავე დროს, 
თუ ადგილწარმოშობის დასახელების აღიარებისთვის 
პროდუქტის წარმოების ყველა ეტაპი უნდა ხორციელდებოდეს 
დელიმიტირებული გეოგრაფიული არეალის ფარგლებში, 
გეოგრაფიული აღნიშვნის შემთხვევაში საკმარისია 
დადგენილი არეალის ფარგლებში ერთი ეტაპის 
განხორციელებაც კი.

გეოგრაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაციები

რეგისტრაციისთვის სავალდებულო სპეციფიკაციები 
ზემოთ იქნა განხილული. აქ ავღნიშნავთ მხოლოდ, რომ 
რეგისტრაციისათვის სავალდებულოა გეოგრაფიული 
აღნიშვნების მაკონტროლებელი ორგანოს მითითება. ეს 
შეიძლება იყოს საჯარო ორგანიზაცია (მაგ. სტანდარტების 
ბიურო) ან კერძო სამართლის პირი, რომელიც 
აკრედიტირებულია ევროპული სტანდარტით EN 45011(ISO 
guide 65). მაკონტროლებელი ორგანო ამოწმებს 
პროდუქტის მახასიათებლების შესაბამისობას გეოგრაფიული 
აღნიშვნების სპეციფიკაციებთან.

დაცვის ფარგლები

ევროკავშირი უზრუნველყოფს გეოგრაფიული აღნიშვნების 
დაცვის მაღალ დონეს. უფლებამფლობელებს კი გააჩნიათ 
სამართლებრივი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ აკრძალონ:
• გეოგრაფიული აღნიშვნების კომერციული გამოყენება 
პროდუქტებისთვის, რომლებიც არ არიან მოცული 
რეგისტრაციით; 
• პროდუქტის რეპუტაციის ექსპლუატაცია; 
• არასათანადო გამოყენების, იმიტაციისა და მიმსგავსების 
შემთხვევები, იმ დროსაც კი, თუ მითითებულია პროდუქტის 
ან მომსახურებების წარმოშობის ნამდვილი ადგილი ან 
დაცული სახელწოდების გამოყენება თარგმანში, ან ისეთ 
სიტყვებთან ერთად, როგორიცაა: "მსგავსი", "სტილი", 
"მეთოდით" და სხვ. ეს ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, 

თუ ასეთი დასახელებების პროდუქტები გამოყენებულია 
ინგრედიენტებად. 
დაცვის მაღალი დონე მწარმოებლებს ანიჭებს ექსკლუზიურ 
უფლებას გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებული 
აქტივების გამოყენებასა და სარგებლის მიღებაზე. ამავე 
დროს, გეოგრაფიული აღნიშვნები ზრდის მომხმარებელთა 
ნდობას პროდუქტის ნამდვილობასა და სპეციფიკურ 
ხარისხთან დაკავშირებით.

გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის 
მოპოვების პროცედურები ევროკავშირში

ევროკავშირში, ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის 
გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა ხდება პირდაპირი 
რეგისტრაციის საფუძველზე. რეგისტრაცია შედგება 
ორი ეტაპისგან – ეროვნული და საერთოევროპული 
პროცედურებისგან. განაცხადს, რომელშიც მოცემულია 
პროდუქტის სპეციფიკაციები, შეისწავლიან უფლებამოსილ 
ეროვნულ სამსახურში, შემდეგ კი გადაგზავნიან 
ევროკომისიაში, სადაც განაცხადი ექსპერტიზას 6 თვის 
განმავლობაში გადის, რის შემდეგ ხდება მისი გამოქვეყნება 
ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში. შედავების პერიოდის 
(3 თვე + 2 თვე) გასვლის შემდეგ ევროკომისიის მიერ 
მიიღება გადაწყვეტილება გეოგრაფიული აღნიშვნის 
რეგისტრირების ან რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ.
იმ პირთა გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა, რომლებიც 
არ არიან ევროკავშირის მოქალაქეები, შესაძლებელია 
პირდაპირი რეგისტრაციის ან სახელმწიფოთა შორის 
შეთანხმების საფუძველზე (ასეთ ხელშეკრულებას 
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელი მოეწერა 
2010 წელს).
ამჟამად, ევროკავშირში რეგისტრირებულია 1241 
სოფლის მეურნეობისა და საკვები პროდუქტი (მათ შორის, 
675 PDO, 535 PGI). სიის სათავეშია ხმელთაშუა ზღვის 
ქვეყნები: იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, პორტუგალია, 
საბერძნეთი. ეს ქვეყნები ევროკავშირის სხვა ქვეყნებისგან 
განსხვავდება გარემოსა და კლიმატის მრავალგვარობით, 
რაც მრავალფეროვანი და მაღალხარისხიანი პროდუქტების 
წარმოების საშუალებას იძლევა.
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ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყნებში რეგისტრირებული "PDO" და "PGI"

ქვეყანა

იტალია 160/17 104/74 264

23/3

პორტუგალია 64/1 60/12 124

5532/6

10/2

11/0

11/1

ესპანეთი 95/15 80/11 175

გერმანია 9/3 60/25 69

რუმინეთი 0/2

-

საფრანგეთი 97/13 119/13 216

გაერთიანებული სამეფო

საბერძნეთი 74/3 27/2 101

სლოვენია 7/3 17

ბულგარეთი

PDO (R/A) PGI (R/A) PDO/PGI (R)
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ევროკავშირში რეგისტრირებულია შემდეგი რაოდენობის 
აგროპროდუქტები: ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული – 
339, ყველი – 216, ხორცის ნაწარმი – 140, და ა.შ., ხოლო 
განაცხადების შეადგენს 198-ს. 
გასულ წელს რეგისტრაციების რაოდენობა გაიზარდა 113-

ით. ყველაზე დიდი აქტიურობით გამოირჩეოდა საფრანგეთი 
(17) და იტალია (12). სოფლის მეურნეობისა და საკვები 
პროდუქტების გარდა, ევროკავშირში რეგისტრირებულია 
1989 (PDO) და (PGI) ღვინო და 343 გეოგრაფიული 
აღნიშვნის სპირტიანი სასმელი.
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ამჟამად, ევროკავშირში რეგისტრირებულია 3300-ზე მეტი 
გეოგრაფიული აღნიშვნა. 2010 წელს  წარმოებული  იყო 
გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული 54,3 მლრდ. ევროს 
ღირებულების  პროდუქცია. 2005 წლიდან  2010  წლამდე  
გაყიდვების მოცულობა  გაიზარდა 12 %-ით. ევროკავშირში  
საშუალო ღირებულების მაჩვენებელი  იყო  2,23,  რაც 
ნიშნავს იმას, რომ გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული 
პროდუქცია გაიყიდა 2,23-ჯერ უფრო დიდ ფასად, ვიდრე 
ანალოგიური, ჩვეულებრივი პროდუქცია. ევროკავშირი, 
ასევე, უზრუნველყოფს მესამე ქვეყნების 894 ღვინის 
დაცვას. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებული 
შეთანხმების საფუძველზე, ევროკავშირში დაცულია 18 
ქართული ადგილწარმოშობის ღვინო.
აღსანიშნავია, რომ ადგილწარმოშობის დასახელებებისა 
და გეოგრაფიული აღნიშვნების იდენტიფიცირებისთვის 
ევროკავშირმა დააწესა სპეციალური ლოგოები, რომელთა 
გამოყენება 2014 წლიდან სავალდებულო გახდა.

ევროკავშირის ლოგოები გეოგრაფიული 
აღნიშვნებისთვის

გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა საქართველოში

არსებული მდგომარეობა

საქართველოში 1999 წ. მიიღეს კანონი "საქონლის 
ადგილწარმოშობის და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის 
შესახებ"10, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირში მოქმედ 

სამართლებრივ პრინციპებსა და ნორმებს. აღნიშნული კანონი 
აწესრიგებს საქონლის (მომსახურების) ადგილწარმოშობის 
დასახელებას, გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასა 
და დაცვასთან, აგრეთვე, გამოყენებასთან დაკავშირებულ 
ურთიერთობებს11. როგორც ღვინისა და სოფლის მეურნეობის 
პროდუქტების მწარმოებელი ქვეყნისთვის, ადგილწარმოშობის 
დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ 
საქართველოს კანონს განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება, იგი ქმნის სამართლებრივ ბაზას ჩვენს ქვეყანაში 
ელიტარული, მაღალი ხარისხისა და ღირებულების 
პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობის, აგრეთვე, მისი 
არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისგან დასაცავად.
საქართველოში ადგილწარმოშობის დასახელებისა და 
გეოგრაფიული აღნიშვნის დაცვა ხდება საქპატენტში 
მათი რეგისტრაციის ან საერთაშორისო ხელშეკრულების 
საფუძველზე.
ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნების აღიარებისა და რეგისტრაციისთვის 
დაინტერესებულმა პირმა საქპატენტში უნდა წარადგინოს 
სათანადო მასალები, რომელშიც ასახული იქნება მონაცემები 
პროდუქტის განსაკუთრებული ხარისხის, თვისებებისა და 
ამ ნიშან-თვისებების გეოგრაფიულ ადგილთან კავშირ-
ურთიერთობების შესახებ, აგრეთვე, წარმოების სპეციფიკური 
პირობებისა და ხერხების აღწერა (ამ უკანასკნელთა 
არსებობის შემთხვევაში). ამასთან, აღნიშნული მონაცემები 
უნდა ეფუძნებოდეს მეცნიერულ კვლევას და დადასტურებული 
იყოს სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებების 
მქონე ორგანიზაციის მიერ. საბოლოო გადაწყვეტილების 
მიღებამდე, საზოგადოებრივი აზრის გასათვალისწინებლად 
წარმოდგენილი მასალები ქვეყნდება სამრეწველო 
საკუთრების ოფიციალურ ბიულეტენში, ცენტრალურსა და 
ადგილობრივ პრესაში.
ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნის რეგისტრაციიდან გამომდინარე აკრძალულია: 
რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელებისა 
და გეოგრაფიული აღნიშვნის ნებისმიერი პირდაპირი ან 
არაპირდაპირი კომერციული გამოყენება ისეთ საქონელთან 
კავშირში, რომელზეც არ ვრცელდება რეგისტრაცია, 
რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელებისა და 
გეოგრაფიული აღნიშვნის ისეთი გამოყენება, რომელიც 
სიტყვა-სიტყვით სწორად მიუთითებს საქონლის წარმოების, 
მისი ნედლეულის დამზადების ან დამუშავების ადგილს, 
მაგრამ ქმნის მცდარ წარმოდგენას საქონლის წარმოშობის 
შესახებ, ისეთი სახელის ან აღნიშვნის გამოყენება, რომელიც 
წარმოადგენს რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის 
დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის მიბაძვას, 
იმიტაციას, თუნდაც თარგმანში, ან ისეთ სიტყვებთან ერთად, 
როგორიცაა: "ტიპის", "სტილის", "მსგავსი", "ნაირი", 
"მეთოდით" და ა.შ.
კანონის შესაბამისად, ადგილწარმოშობის დასახელების 
ან გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციის შემდეგ, 
მათი გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ სახელმწიფო 
მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ, რეესტრის მონაცემებთან 
წარმოების პირობებისა და წარმოებული პროდუქციის 
თვისებების შესაბამისობის დადგენილი წესითა და 
პერიოდულობით შემოწმების შემდეგ გაცემული ნებართვის 
საფუძველზე. შემოწმების წესი და პერიოდულობა 
განისაზღვრება სპეციალური ნორმატიული აქტით. ქვემოთ 
მოცემულია მონაცემები ქართული ადგილწარმოშობის 
დასახელებებითა და გეოგრაფიული აღნიშვნებით დაცული 
პროდუქციის შესახებ.
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ამჟამად, საქართველოში ადგილწარმოშობის დასახელებებისა 
და გეოგრაფიული აღნიშვნების უფლებამფლობელებად 
და მაკონტროლებელ ორგანოდ გვევლინება "სამტრესტი" 
ღვინოებისათვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 
მინერალური წყლებისა და სხვა აგროპროდუქტებისთვის. ამ 
პერიოდში "სამტრესტმა" მიაღწია დამაჯერებელ შედეგებს 
ღვინოების გეოგრაფიული აღნიშვნების ეფექტიანი მართვისა 
და კონტროლის სისტემის შექმნისა და ფუნქციონირების 
თვალსაზრისით. არსებობს  გეგმები არსებული სისტემის 
შემდგომი გაუმჯობესებისა და ევროკავშირის სტანდარტებთან  
შესაბამისობაში მოყვანისათვის.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ასევე, მეტ-ნაკლები 
წარმატებით უძღვება მწარმოებლების მიერ მინერალური 
წყლების გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოყენებასთან 
დაკავშირებულ პროცესებს.
აქვე, უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე ზემოთ მითითებულ  
შემთხვევაში, ჩვენ  გვაქვს გეოგრაფიული აღნიშვნების 
მართვისა და კონტროლის ვერტიკალურად ორგანიზებული 
სისტემები. მწარმოებლები და ფერმერები, რომლებიც 
აწარმოებენ გეოგრაფიული აღნიშვნების პროდუქციას, 
არ არიან ჩართული ამ პროცესებში. რაც შეეხება სხვა 
რეგისტრირებულ გეოგრაფიულ აღნიშვნებს, დღესდღეობით 
პრაქტიკულად არ არსებობს მათი მართვისა და კონტროლის 
სისტემა. გარდა ამისა, არსებობს სერიოზული კითხვები 
ზოგიერთი გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან 
დაკავშირებით. 

"ENPARD"-ის ფარგლებში მიმდინარე საქმიანობა

2014 წ. იანვარში ამოქმედდა ევროპული სამეზობლო 
პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 
შესახებ (ENPARD). პროგრამა უზრუნველყოფს ტექნიკურ 
დახმარებას საქართველოში აგრარული კოოპერატივების და 
ექსტენციის ცენტრების შესაქმნელად, სოფლის მეურნეობის 
მუშაკთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ასევე, "ENPARD" 
მოიცავს სამუშაოებს, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში 
გეოგრაფიული აღნიშვნების ფორმირებისა და მართვის 
ევროპული გამოცდილების საფუძველზე დაცვის გავრცელებას 
რამოდენიმე მაღალი რეპუტაციისა და ხარისხის მქონე 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტზე. პროგრამის მოთხოვნების 
შესაბამისად, ამჟამად უკვე შექმნილია გეოგრაფიული 
აღნიშვნების მართვის ოთხი თვითმარეგულირებელი 
კოლექტიური ორგანო (ასოციაცია) შემდეგი 
პროდუქტებისთვის - ახალქალაქის კარტოფილი, ქუთაისის 
მწვანილი, ტყიბულის ჩაი და მაჭახელას (აჭარა) თაფლი. 
ასოციაციებთან თანამშრომლობის შედეგად მომზადებულია 
შესაბამისი გეოგრაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაციები. 
პროდუქტების შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნა შემდეგი 
ფაქტორები:
• პროდუქტების ხარისხისა და რეპუტაციის ფართო აღიარება 
შიდა და გარე ბაზარზე; 
• მონაცემები პროდუქტის სპეციფიკური თვისებებისა და 
გეოგრაფიული არეალის მახასიათებლებს შორის არსებული 
კავშირის შესახებ; 
• გეოგრაფიული აღნიშვნების შექმნისადმი პოზიტიური 
დამოკიდებულება და ინტერესი მათი პროდუქტის 
ბრენდირებისადმი ადგილობრივ მწარმოებლებსა და 
ფერმერებს შორის. 
აღნიშნულმა ასოციაციებმა მომავალში უნდა უზრუნველყონ 
შესაბამისი გეოგრაფიული აღნიშვნების არამატერიალური 
აქტივების სწორი და ეფექტური მართვა მათი წევრებისთვის 
მაქსიმალური სარგებელის მიღების მიზნით. ევროკავშირის 
საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განისაზღვრა 
შემდეგი ძირითადი ამოცანები, რომლებიც უნდა შეასრულონ 
გეოგრაფიული აღნიშვნების ასოციაციებმა:
• გეოგრაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაციების მომზადება; 
• მასალების მომზადება გეოგრაფიული აღნიშვნების 
რეგისტრაციისთვის და წარდგენა შესაბამის კომპეტენტურ 
ორგანოში დასამტკიცებლად და დასარეგისტრირებლად; 
• გეოგრაფიული აღნიშვნების ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ 
ბრძოლა; 
• მარკეტინგისა და ბრენდინგის სტრატეგიის შემუშავება და 
განხორციელება; 
• წევრებისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა, შესაბამისი 
ინფორმაციის მიწოდება, კვლევების ჩატარება, ინოვაციური 
საქმიანობის ხელშეწყობა; 
• შიდა კონტროლის განხორციელება და ურთიერთქმედება 
გარე კონტროლის ორგანოსთან. 

 ქართული ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები12

პროდუქტის სახეობა

ღვინო სამტრესტი 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

18

8

14

1

1

1

მინერალური წყალი

ყველი

ჭაჭა

მაწონი

ჩურჩხელა

უფლებამფლობელირაოდენობა
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"ENPARD"-ის პროგრამის შესრულების შედეგად, გარდა 
ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნების ფორმირებისა, 
შესაძლებელი გახდება გეოგრაფიული აღნიშვნების მართვის 
ვერტიკალური სისტემის შეცვლა სისტემით, რომელიც 
დაფუძნებულია ძირითად მოთამაშეებს შორის ვერტიკალური 
და ჰორიზონტალური ხასიათის ურთიერთქმედებაზე.

რეკომენდაციები საქართველოში გეოგრაფიული 
აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარებასთან 
დაკავშირებით

საქართველოს აქვს სოლიდური რესურსი ქვეყნის 
სხვადასხვა რეგიონებში გეოგრაფიული აღნიშვნების 
ფორმირებისთვის და ეს პოტენციალი ეფექტურად უნდა იქნეს 
რეალიზებული. გეოგრაფიული აღნიშვნები ხელს უწყობს 
ადგილობრივი პროდუქციის ხარისხის ამაღლებასა და 
კონკურენტუნარიანობას შიდა ბაზარზე და საზღვარგარეთ, 
გახდება მნიშვნელოვანი ფაქტორი რეგიონალური 
განვითარებისთვის. ამ პროდუქტების პერსპექტიულობა კიდევ 
უფრო მნიშვნელოვანი ხდება საქართველო-ევროკავშირის 
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 
შეთანხმების გათვალისწინებით.
ჩვენი აზრით, საქართველოს გეოგრაფიული აღნიშვნების 
პოტენციალის ეფექტური და სისტემური რეალიზაციის მიზნით, 
უნდა შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა დაინტერესებული 
უწყებებისა და ორგანიზაციების მონაწილეობით. ეს გეგმა 
უნდა შეიცავდეს:
1. პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოვლენას 
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მათ ინვენტარიზაციას, 
და მათი სამართლებრივი დაცვიდან მიღებული სარგებლის 
შეფასებას. გეოგრაფიული აღნიშვნების პროდუქტების სია 
შეიძლება მოიცავდეს ხილს, ბოსტნეულს, მარცვლეულს, 
ხორცსა და ხორცის პროდუქტებს, თაფლსა და სხვ.;
2. საწყისი ეტაპისთვის ყველაზე შესაფერისი გეოგრაფიული 
აღნიშვნებით დასაცავი პროდუქტების განსაზღვრას, 
მათი სპეციფიკაციების დადგენას, გეოგრაფიული 
აღნიშვნების რეგისტრაციისთვის განაცხადების შედგენას და 
რეგისტრაციას; 
3. თანამშრომლობის გააქტიურებას ევროკავშირის 
კომპეტენტურ სტრუქტურებთან და ორგანიზაციებთან, 
თანამშრომლობაში გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავში-
რებული ყველა ძირითადი მოთამაშის ჩართვას, უპირველეს 
ყოვლისა, ხელისუფლებისა და რეგიონული ორგანოების 
წარმომადგენლების, მეცნიერების, ფერმერების, 
მწარმოებლების, ინტელექტუალური საკუთრების 
სპეციალისტების; 
4. ღონისძიებების განხორციელებას საქართველოში 
გეოგრაფიული აღნიშვნების კონტროლის ორ ან სამ 
დონიანი სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, ამ მიზნით ტვინინგის 
პროგრამის შემუშავებას ევროკავშირსა და საქართველოს 
შორის;
5. ძირითადი მოთამაშეების გეოგრაფიული აღნიშვნების   
დაცვის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებას; სემინარების, 
კონფერენციების, ტრეინინგების ჩატარებას, აგრეთვე, 
ევროკავშირის ქვეყნებში სასწავლო ვიზიტების ორგანიზებას; 
გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებული სპეციალური 
ლიტერატურის გამოქვეყნებას ქართულ ენაზე;
6. სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო ბაზის ფორმირებას და მოქმედ 
კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანას. 

კერძოდ, უნდა მოხდეს საქართველოს კანონების "საქონლის 
ადგილწარმოშობის და გეოგრაფიული აღნიშვნების  დაცვის  
შესახებ" და "ვაზისა და ღვინის" მოყვანა შესაბამისობაში 
ევროკავშირის კანონმდებლობაში მიღებულ ბოლო 
ცვლილებებთან. აუცილებელია ნორმატიული აქტის მიღება, 
რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აღჭურავს 
გეოგრაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაციების დამტკიცების 
უფლებამოსილებით.

სამოქმედო გეგმის წარმატებით განხორციელებისთვის 
მიზანშეწონილი იქნება ჩამოყალიბდეს მისი აღსრულების 
მაკოორდინირებელი საბჭო, რომლის შემადგენლობაში 
შევლენ გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვასთან შეხებაში 
მყოფი ძირითადი საჯარო და კერძო ორგანიზაციების 
(ცენტრალური ხელისუფლება, ადგილობრივი მმართველობა, 
კომპანიები, ფერმერთა გაერთიანებები, მეცნიერები, 
ინტელექტუალური საკუთრების სპეციალისტები და სხვა) 
წარმომადგენლები.

1. Guide to Geographical Indications (Linking Products and Their Origins), 
International Trade Center 2009,  http://www.intracen.org/WorkArea/
DonloadAsset.aspx?id=37595 
2. Summary of European legislation on protection of Geographical 
Indications,  http://www.ipr2.org/storage/European_legislation_on_
protection_of_GIs1011.pd
3. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPS),  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.
htm 
4. The official quality and origin signs,  http://developpementdurable.ac-
dijon.fr/IMG/pdf/Fiches Siqo  version_anglaise.pdf page 3. 
5. ინტელექტუალური საკუთრება. ისმო-საქპატენტი. თბილისი. 2001
6. Regulation (EU) No 1151/2012 Of The European Parliament 
and of the CouncilL of 21 November 2012 on quality schemes for 
agricultural products, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ. 
do?uri=OJ:L:2012:343:  0001:0029:en:PDF 
7. PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS, DESIGNATIONS OF 
ORIGIN AND CERTIFICATES OF SPECIFIC CHARACTER FOR AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND FOODSTUFFS, WORKING DOCUMENT OF THE COMMISSION 
SERVICES 2004. ec.europa.eu/agriculture/publi/gi/broch_en.pdf  
8. Fao guide, linking people, products and places, www.fao.org/
docrep/013/i1760e/i1760e.pdf 
9. summary of European legislation on protection of Geographical 
Indications, p. 38 
10. http://www.sakpatenti.org.ge/imgs/print_head_geo.jpg 
11. D.GABUNIA “Review of Industrial Property legislation in Georgia; 
Trademarks and Geographical Indications”, Trademark World, London, June 
2000.
12. http://www.sakpatenti.org.ge/imgs/print_head_geo.jpg

ავტორი: დავით გაბუნია

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

თავმჯდომარის მრჩეველი,
ექსპერტი გეოგრაფიული
აღნიშვნების სფეროში 
(ENPARD პროგრამა)
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გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოყენება 
მინერალური წყლებისთვის

მინერალური წყლები საქართველოს საექსპორტო 
პოტენციალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოზიციაა.  
შესაბამისად, მათი დაცვა გაყალბებისაგან და დასახელებების 
არამართლზომიერი გამოყენების აღკვეთა, შეიძლება 
ითქვას, რომ არის სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის 
საკითხი, რაც ჯეროვნად უნდა იქნეს მოწესრიგებული. აქ 
გასათვალისწინებელია ბიზნესის საჭიროება, სოციალური 
საკითხები, საერთაშორისო გამოცდილება და მრავალი 
სხვა ფაქტორი. წინამდებარე სტატია, რომელიც მოიცავს 
მინერალური წყლების დასახელებების სამართლებრივი 
დაცვისა და გამოყენების საკითხებს, ეფუძნება ავტორის 
15 წლიან გამოცდილებას მინერალური წყლის "ბორჯომი“ 
დასახელების დაცვასთან დაკავშირებით. საყოველთაოდ 
ცნობილია, რომ განმასხვავებელი აღნიშვნები, რომლებიც 
მიუთითებს საქონლის გეოგრაფიულ წარმოშობას 
სასაქონლო ნიშნების უძველესი ფორმაა, რომელთა ფესვები 
წინარეინდუსტრიულ ხანაში იკარგება. მაგალითად, ისეთი 
საქონლისთვის, როგორიცაა მინერალური ნედლეული, 
მარტივი მანუფაქტურა და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, 
ხშირ შემთხვევაში გამოიყენებოდა დასახელებები, 
რომლებიც მიუთითებდნენ მათ გეოგრაფიულ წარმოშობას. 
სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების 
ეს თანდაყოლილი მსგავსება გვაფიქრებინებს, რომ 
გეოგრაფიული აღნიშვნებისთვის შეიძლება გაზიარებული 
იქნეს სასაქონლო ნიშნებისთვის დამახასიათებელი 
ეკონომიკური და სამართლებრივი კატეგორიები (OECD, 
2000)1. თავისი დანიშნულებით, სასაქონლო ნიშნები, ისევე, 
როგორც გეოგრაფიული აღნიშვნები, არიან საქონლის 
შესახებ გარკვეული ინფორმაციის მატარებლები და 
ამდენად შემდგომი მსჯელობისთვის, სასურველია, შევეხოთ 
ინფორმაციის ეკონომიკსს.

ინფორმაციის ეკონომიკსი და სასაქონლო ნიშნები

ნეოკლასიკურ ეკონომიკსში მიჩნეული იყო, რომ 
მწარმოებლებს და მომხმარებლებს ინფორმაციასთან აქვთ 
თანაბარი წვდომა. შესაბამისად, ვინაიდან ინფორმაციის 
გენერირება და მიღება არ მოითხოვს რაიმე დანახარჯს, მას 
არ ჰქონდა ეკონომიკური ღირებულება და არ განიხილებოდა 
როგორც ეკონომიკური კატეგორია. 
სტიგლერმა2 აჩვენა, რომ ინფორმაცია რესურსია, 
რომლისთვისაც დამახასიათებელია ღირებულება 
(შესაბამისად, დანახარჯიც). ამ დროიდან ინფორმაციის 
წვდომამ დაიკავა კუთვნილი ადგილი ეკონომიკურ თეორიაში. 
ინფორმაციის ეკონომიკური ღირებულება გამოიხატება იმაში, 
რომ ის საშუალებას აძლევს მომხმარებელს გააკეთოს ისეთი 
არჩევანი, რომელიც უფრო მეტ უკუგებას ან სარგებელს 
იძლევა, ვიდრე ის მიიღებდა, ინფორმაციის არარსებობის 
შემთხვევაში, არჩევანის გაკეთებისას. სხვა სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, მომხმარებლის არჩევანს განაპირობებს მისდამი 
მიწოდებული ინფორმაცია. 
ინფორმაციის თეორიამ შემდგომი განვითარება ჰპოვა 
გასული საუკუნის 80-იან წლებში, კერძოდ, შაპიროს3  ე.წ. 
რეპუტაციის მოდელის წყალობით. თავის ნაშრომებში ავტორი 
აანალიზებს ფირმის არჩევანს წარმოებული პროდუქციის 
ხარისხთან დაკავშირებით, მოგების მაქსიმალურად ზრდის 
თვალსაზრისით ისეთ პირობებში, როცა ბაზარი არის 
ძირითადად კონკურენტული და, ამავე დროს, ინფორმაცია 
არის არასრულყოფილი. შაპირო ხაზს უსვამს დინამიური 
განვითარების მნიშვნელობას სამი ელემენტის ფონზე, 
კერძოდ, ეს არის ფირმის რეპუტაცია, მომხმარებლის 
გათვითცნობიერებულობა და გამყიდველის არჩევანი 
პროდუქციის ხარისხთან დაკავშირებით. აღნიშნული 
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კონცეფცია მნიშვნელოვანია მხოლოდ ინფორმაციის 
არასრულყოფილების შემთხვევაში. თუ პროდუქტის 
ატრიბუტები არ შეიძლება დაფიქსირდეს თავიდანვე, 
მომხმარებელი პროდუქტის ხარისხის განმსაზღვრელ 
ინდიკატორად ირჩევს იმ კომპანიის მიერ წარმოებული 
პროდუქტის ხარისხს, რომელიც ადრე გამოცდილი 
ჰქონდა. კომპანიის გადაწყვეტილება აწარმოოს მაღალი 
ხარისხის პროდუქტი მომავალზეა გათვლილი და ასეთი 
გადაწყვეტილებიდან მიღებული სარგებელი განმეორდება 
მომავალში ჩამოყალიბებული რეპუტაციის წყალობით. ამ 
შემთხვევაში, მომხმარებელს ყოველთვის აქვს მოლოდინი 
პროდუქციის ხარისხთან დაკავშირებით და ეს მოლოდინი 
აყალიბებს კომპანიის რეპუტაციას (Grossman and Shapiro, 
1988a, p. 60.)4.  
სწორედ ასეთ პირობებში, წინა პლანზე გამოდის სასაქონლო 
ნიშნები, როგორც ერთგვარი "შუამავალი" მწარმოებელსა 
და მომხმარებელს შორის. მათ ძალა შესწევთ წარმოაჩინონ 
კომპანიის რეპუტაცია და ამით ხელი შეუწყონ მომხმარებელს 
არჩევანის გაკეთებაში. ეს ე.წ. "ინფორმაციის არხი" ანიჭებს 
სასაქონლო ნიშნებს უნარს შეამციროს საქონლის მოძიების 
ხარჯები, იცავს მომხმარებელს ფალსიფიკაციისაგან და 
ეხმარება მას გადაწყვეტილების მიღებაში. არსებობს 
მრავალი "საინფორმაციო არხი", რომელიც უზრუნველყოფს 
ინფორმაციის გავრცელებას, მათ შორისაა: რეკლამა, 
პროდუქტის ეტიკეტი, კატალოგები მომხმარებელთათვის, 
მეგობრების გამოცდილება და ა.შ. სასაქონლო ნიშნები, 
როგორც საქონლის განმასხვავებელი აღნიშვნები აერთიანებს 
ამ განსხვავებულ საინფორმაციო წყაროებს (Economides, 
1988, p. 526)5.
სასაქონლო ნიშნებით ფირმის რეპუტაციის შექმნა, ანუ სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, "საინფორმაციო არხის" გამართვა 

უკავშირდება სერიოზულ ხარჯებს, რომლებიც არ არის 
ერთჯერადი, არამედ მოითხოვს განუწყვეტელ ინვესტიციებს, 
რათა შენარჩუნებული იქნეს ფირმის ცნობადობა და 
რეპუტაცია. სასაქონლო ნიშნების ეს მახასიათებელი არის 
საფუძველი იმისა, რომ ისინი განიხილებიან როგორც 
ეკონომიკური აქტივი, კერძოდ, ინტელექტუალური 
საკუთრება და როგორც ნებისმიერი ეკონომიკური 
აქტივი ექვემდებარებიან დაცვას არამართლზომიერი 
გამოყენებისაგან.
დროთა განმავლობაში იცვლება სასაქონლო ნიშნების 
დაცვის სტანდარტები და პრინციპები, რაც, გარკვეულწილად, 
დამოკიდებულია ეკონომიკური თეორიის ცვლილებებზე 
და სამართლის ფილოსოფიის განვითარების დონეზე. 
დღეისათვის შემუშავებული სტანდარტები უზრუნველყოფს 
ეროვნული კანონმდებლობის მეშვეობით სასაქონლო 
ნიშნების დაცვას ეროვნულ დონეზე, ხოლო მრავალმხრივი 
საერთაშორისო შეთანხმებებსა და კონვენციების საფუძველზე 
- საერთაშორისო დონეზე. 

გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის თავისებურებები

გეოგრაფიული აღნიშვნების საინფორმაციო შემადგენელი 
მოიცავს – საქონლის დასახელებას, წარმოშობის 
გეოგრაფიულ არეალს, "მოცემულ ხარისხს", რეპუტაციას ან 
სხვა მახასიათებელს, რაც, ძირითადად, დამახასიათებელია 
მისი წარმოშობის გეოგრაფიული არეალისთვის (TRIPs-ის 
შეთანხმება, მ. 22.1). 
როგორც ზევით იყო აღნიშნული, სასაქონლო ნიშნები 
ასრულებენ ერთგვარ საინფორმაციო როლს კომპანიის 
რეპუტაციასთან დაკავშირებით, და, კომუნიკაციის 
საშუალებების მეშვეობით (მაგ. რეკლამა), ეხმარება 
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მომხმარებელს ბაზარზე, ინფორმაციის ასიმეტრიის 
პირობებში, საქონლის იდენტიფიკაციაში. ანალოგიურად 
მოქმედებენ გეოგრაფიული აღნიშვნებიც, მხოლოდ იმ 
განსხვავებით, რომ ისინი აკავშირებენ საქონელს, მის 
კონკრეტულ ხარისხთან და გეოგრაფიულ წარმოშობასთან.  
განსხვავება სასაქონლო ნიშნებსა და გეოგრაფიულ 
აღნიშვნებს შორის უფრო კარგად გამოჩნდება, თუ 
გავითვალისწინებთ რიგ გარემოებებს. კერძოდ, სასაქონლო 
ნიშანი არის სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, 
რომელიც გამოისახება გრაფიკულად და განასხვავებს ერთი 
საწარმოს საქონელს ან/და მომსახურებას მეორე საწარმოს 
საქონლისა ან/და მომსახურებისაგან (საქართველოს 
კანონი "სასაქონლო ნიშნების შესახებ", მუხლი 3.1) და 
ამდენად, ყოველგვარი კავშირი საქონლის გეოგრაფიულ ან 
ტერიტორიულ წარმოშობასთან გაწყვეტილია. განსხვავებით 
ამისა, გეოგრაფიული აღნიშვნები განასხვავებენ საქონელს 
მათი გეოგრაფიული წარმოშობის მიხედვით. გეოგრაფიული 
აღნიშვნების გამოყენება არ შემოიფარგლება ერთი 
რომელიმე მწარმოებლით, მათი გამოყენება შეუძლია 
ნებისმიერ მწარმოებელს, რომლის საწარმოც მდებარეობს 
განსაზღვრული გეოგრაფიული რაიონის საზღვრებში 
და უფლებამოსილია ასეთი აღნიშვნის გამოყენებაზე. 
ეკონომიკური თვალსაზრისით, გეოგრაფიული აღნიშვნები 
შეიძლება განხილული იქნეს როგორც კოლექტიური 
მონოპოლიური უფლება, რომლებიც წარმოქმნიან გარკვეულ 
ბარიერებს გეოგრაფიული არეალის შიგნით და, ასევე, 
მის გარეთ (Rangnekar Dwijen, 2004)6. ეს ბარიერები 
განსაზღვრავენ, თუ ვის აქვს კონკრეტული საქონლის 
წარმოების უფლება, სად უნდა დამზადდეს ეს პროდუქტი, 
რა ინგრედიენტები და დამზადების ტექნოლოგია უნდა იყოს 
გამოყენებული, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს "აუთენტურობა" 
და "გეოგრაფიული წარმოშობა".
სასაქონლო ნიშნებსა და გეოგრაფიულ აღნიშვნებს შორის 
განსხვავება იწვევს მათი დაცვის თავისებურებებს სხვადასხვა 
სამართლის ტრადიციების ქვეყნებში. ძირითადად გამოიყოფა 
დაცვის ორი სისტემა:
• ევროკავშირის ქვეყნებში (საქართველოშიც) "TRIPs"-
ის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები გეოგრაფიული 
აღნიშვნების დაცვის კუთხით რეგულირდება სპეციალური 
კანონმდებლობით ე.წ. "sui generis" კანონმდებლობით;

•  მეორე სისტემით ეს ვალდებულებები რეგულირდება 
სასაქონლო ნიშნების კანონის მეშვეობით, რაც გულისხმობს 
საქონლის გეოგრაფიული დასახელებების რეგისტრაციას 
კოლექტიური (სასერტიფიკაციო) ნიშნების სახით. ეს სისტემა 
გამოიყენება მაგალითად აშშ-ში. 
განსხვავება დაცვის ამ სისტემებს შორის, ხშირ შემთხვევაში, 
ხდება სერიოზული დავის საგანი, რისი მომსწრეებიც ვართ 
მაგალითად "TRIPs"-ის ფარგლებში აშშ-სა და ევროკავშირს 
შორის გამართული დებატების სახით. ცხრილში 1 მოცემულია 
დაცვის ამ ორი სისტემის ძირითადი დამახასიათებელი 
ნიშნები.    
საქონლის ხარისხსა და მის გეოგრაფიული წარმოშობის 
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ცხრილი 1.  
გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და კოლექტიური ნიშნების შედარება7

იცავს საქონლის წარმოშობის 
აღნიშვნას და მის კავშირს ხარისხთან 
და რეპუტაციასთან

იცავს საქონლის ხარისხობრივ 
მახასიათებლებს, გეოგრაფიულ 
წარმოშობას ან სხვა თვისებებს

ძირითადად ფლობენ კერძო 
სამართლის ასოციაციები და მეწარმეთა 
გაერთიანებები, ზოგ შემთხვევაში 
საჯარო სამართლის პირები 

დაცვა განპირობებულია როგორც 
მეწარმეთა გაერთიანებების კერძო 
ინიციატივის  შედეგი

მეწარმეთა გაერთიანებები, რომლებიც 
ფლობს შესაბამის კოლექტიურ ნიშანს

შესაბამისობას ამოწმებენ მეწარმეთა 
გაერთიანებები, რომლებიც ფლობენ  
კოლექტიურ ნიშანს და აკონტროლებენ 
სტანდარტებთან შესაბამისობას  

დაცვა ენიჭება რეგისტრაციით და 
შეიძლება განახლდეს ყოველი 
10 წლის ვადით

ძირითადად არის საჯარო უფლება; 
ხშირად ასეთ აღნიშვნებს ფლობს 
სახელმწიფო ან საჯარო სამართლის 
ორგანიზაციები

დაცვა განპირობებულია როგორც  
საჯარო (ex officio) და კერძო 
ინიციატივის შედეგი

მარეგულირებელი საბჭოები, რომლებიც 
შედგება ოპერატორი ფირმების და 
სახელმწიფო მარეგულირებელი 
ორგანოების წარმომადგენლებისაგან

შესაბამისობას ამოწმებს 
დამოუკიდებელი სტრუქტურა ან 
სამთავრობო უფლებამოსილი 
ორგანიზაცია  

დაცვა ენიჭება რეგისტრაციის მომენტში 
და ძალაშია სანამ პირობები იქნება 
შენარჩუნებული

გეოგრაფიული აღნიშვნები

მიზანი

მფლობელობა

რეგისტრაცია

ადმინისტრირება

ინსპექტირება

დაცვის 
ხანგრძლივობა

კოლექტიური ნიშნები

რეგიონს შორის ასოციაცია არ არის შემთხვევითი. ლისაბონის 
შეთანხმებით რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის 
დასახელებების ასიმეტრიული გადანაწილება საქონლის 
კატეგორიების მიხედვით (იხ. ცხრილი 2) ადასტურებს 
საქონლის წარმოების რეგიონალური სპეციფიკაციის 
არსებობას.  უპირველეს ყოვლისა, უნდა ითქვას, რომ 

ადგილწარმოშობის დასახელებების რეგისტრაციების 
ძირითადი ნაწილი მოდის ღვინოსა დ ალკოჰოლურ 
სასმელებზე – 69%, ხოლო ამ რეგისტრაციებს შორის 
ფრანგული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებებს 
უკავიათ უდიდესი უმრავლესობა – 77%.    

საქონელი რაოდენობა

643

37

69 77

76

62

3

760

% %წამყვანი ქვეყანა

სპირტიანი სასმელები 
(33 კლასი)

საფრანგეთი

ჩეხეთი

საფრანგეთი

ლუდი და მინერალური 
წყლები (32 კლასი) 

ყველი და ხორცის 
პროდუქტები (29 კლასი)

ცხრილი 2.
რეგისტრირებული დასახელებების გადანაწილება ლისაბონის 
შეთანხმების მიხედვით8 
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ასეთივე რეგიონული სპეციალიზაცია საქონლის კატეგორიების 
მიხედვით დასტურდება ევროკავშირში რეგისტრირებულ 
გეოგრაფიულ აღნიშვნებისთვისაც9, ასე მაგალითად, 
ყველის წარმოების სფეროში მოწინავე პოზიციები უჭირავს 
საფრანგეთს (28%), იტალიას (20%) და საბერძნეთს (13%), 
ხორცის პროდუქტებისათვის მოწინავე პოზიციებზეა იტალია 
(41%) და პორტუგალია (22%), ხოლო ლუდის სფეროში 
გერმანია (80%) . 
საქართველოს სინამდვილეში, რეგისტრირებული 
ადგილწარმოშობის დასახელებებისთვის, ასევე, 
ვლინდება რეგიონული სპეციალიზაცია საქონლის 
კატეგორიების მიხედვით. მართლაც, საქართველოში 
რეგისტრირებული 18 ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის 
დასახელებიდან 78% (14 დასახელება) არის კახეთის 
ადგილწარმოშობის დასახელება. საინტერესოა, რომ 
საქართველოში რეგისტრირებული მინერალური წყლების 
ადგილწარმოშობების დასახელებებისთვის (8 დასახელება) 
არ იკვეთება რაიმე კორელაცია გეოგრაფიული მდებარეობის 
მიხედვით, რადგან დასახელებები გაბნეულია საქართველოს 
მთელ ტერიტორიაზე - რაჭიდან დაწყებული, ქვემო ქართლის 
ჩათვლით10. 
ასეთი გეოგრაფიული სპეციალიზაციის გამომწვევი მიზეზები 
ბოლომდე არ არის გამოკვლეული და საჭიროებს შემდგომ 
ანალიზს, რაც სცილდება წინამდებარე სტატიის საგანს. 
შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი სპეციალიზაცია მიგვანიშნებს, 
რომ ერთი სტანდარტული პროცედურით ყველა კატეგორიის 
საქონლის გეოგრაფიული დასახელებების რეგისტრაცია 
არ იქნება გამართლებული. ვფიქრობთ, აუცილებელი 
გასათვალისწინებელია ისტორიული მეხსიერების ფაქტორი, 
საქონლის დამზადების დროს გამოყენებული ნედლეულის 
თავისებურებები, ტექნოლოგიური პროცესი, გარემო 
ფაქტორები (ე.წ. "ტერუარის ეფექტი"), ადამიანის ფაქტორი, 
ქვეყნის საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზა და ა.შ.   

მინერალური წყლების გეოგრაფიული 
დასახელებების დაცვის თავისებურებები

საქართველოს მაგალითი

საქართველოს კანონი "საქონლის ადგილწარმოშობის 
დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ" 
აწესრიგებს საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და 
გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან, დაცვასთან და 
გამოყენებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს. კანონის 
რეგულირების სფეროა ზოგადად საქონლის გეოგრაფიული 
წარმოშობის დასახელებები და არანაირად არ არის 
დიფერენცირებული საქონლის კატეგორია. რეალურად 
კი საქონელი არა მარტო ფიზიკურად განსხვავდება 
ერთმანეთისგან, არამედ საკანონმდებლო დონეზეც არის 
მნიშვნელოვანი დიფერენციაცია. 
მართლაც, წყლები საერთოდ და კონკრეტულად 
ბუნებრივი მინერალური წყლები, სხვა სამომხმარებლო 
და სასურსათო საქონლისგან განსხვავებით, სრულიად 
განსაკუთრებული სტატუსით სარგებლობს. კერძოდ, "წყლის 
შესახებ" საქართველოს კანონის მიხედვით, საქართველოს 
ტერიტორიაზე არსებული წყალი, რომელიც ქმნის წყლის 
სახელმწიფო ფონდს, სახელმწიფო საკუთრებაა და 
გაიცემა მხოლოდ სარგებლობისთვის (მ. 6.1). წყლის 
სახელმწიფო ფონდს განეკუთვნება მიწის ზედა და წიაღში 
არსებული წყლები - მდინარეები, ტბები, წყალსაცავები, 
მათ შორის, მიწისქვეშა წყლები, რომლებსაც უმეტესად 
მიეკუთვნება მინერალური წყლები და ა.შ. აღნიშნული კანონი 
არეგულირებს, აგრეთვე,  წყლის სასაქონლო პროდუქციის 
წარმოებისა და ვაჭრობის წესებს. კერძოდ, კანონის VI თავში  
ნათქვამია, რომ ბუნებრივი მინერალური წყლის წარმოება 
(ჩამოსხმა) უნდა ხდებოდეს მხოლოდ ერთი საბადოდან 
(მ. 55). აღნიშნული კანონი, ისევე როგორც კანონი 
"წიაღის შესახებ", არეგულირებს ბუნებრივი მინერალური 
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წყლების მოპოვების, ლიცენზირების და ვაჭრობის წესებს, 
რაც პრინციპულად განსხვავდება სხვა საქონლისადმი 
(ღვინო, ყველი, და ა.შ.) წაყენებულ მოთხოვნებისგან. 
უმეტეს შემთხვევაში, ძირითადი სოფლის მეურნეობის 
საქონელი, რომლისთვისაც გამოიყენება ადგილწარმოშობის 
დასახელებები, წარმოადგენს კერძო საკუთრების ობიექტებს 
და მათ წარმოებას არანაირი ნებართვა ან ლიცენზია არ 
სჭირდება (რა თქმა უნდა არ იგულისხმება წარმოების 
შესაბამისობა ჰიგიენურ ნორმებთან).
განვიხილოთ მაგალითი. რეგისტრირებული 
ადგილწარმოშობის დასახელება "ქინძმარაული" მდებარეობს 
კახეთში, ყვარლის რაიონში, მდინარე ალაზნის მარცხენა 
სანაპიროზე. მოსავლიანი სანედლეულო ბაზის ფართობი 
შეადგენს 614 ჰა-ს, სადაც იწარმოება 4300 ტონა ყურძენი. 
არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერ 
კერძო პირს შეუძლია შეიძინოს მიწის ნაკვეთი ამ რეგიონში, 
გააშენოს ვენახი და ამისთვის არანაირი ლიცენზია არ არის 
საჭირო. მეტიც, თუ ყურძენი იქნება შესაბამისი კონდიციის, 
გარკვეული ფორმალობების გავლის შემდეგ, რაც 
რეგულირდება "ვაზისა და ღვინის შესახებ" საქართველოს 
კანონით, შეიძლება მოწეული ყურძნიდან დაყენებულ ღვინოს 
დაერქვას "ქინძმარაული".
ახლა განვიხილოთ ასეთი ჰიპოთეტური მაგალითი: 
დავუშვათ, რომ ჰიპოთეტური ინვესტორის მიწის ნაკვეთზე 
აღმოჩნდა მაღალი ორგანოლეპტიკური და სამედიცინო 
მახასიათებლების მქონე მინერალური წყალი. როგორც 
აღვნიშნეთ, "წყლის შესახებ" საქართველოს კანონის 
შესაბამისად, ასეთი მინერალური წყლის წარმოებისთვის 
ინვესტორმა უნდა აიღოს ლიცენზია შესაბამისი სახელმწიფო 
ორგანოებიდან და ამ ლიცენზიაში სოლიდური თანხაც 
გადაიხადოს.
როგორც ვხედავთ, ნორმატიულ ბაზაში განსხვავება ამ 
ორი საქონლისთვის საკმაოდ დიდია, თუმცა, განსხვავება 

აქ არ მთავრდება. საქართველოს კანონმდებლობის 
მიხედვით, როგორც ღვინის, ისე მინერალური წყლის 
ადგილწარმოშობის დასახელებები შეიძლება დაცული 
იყოს შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით. ღვინის 
შემთხვევაში, ასეთი დაცვა მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან 
განისაზღვრება ღვინის მწარმოებლები არა მხოლოდ 
რეგისტრირებული ზონის გარეთ, არამედ ამ ზონის შიგნითაც, 
რომელთა რაოდენობა შეიძლება რამდენიმე ათეული იყოს. 
პარალელურად, განისაზღვრება პროდუქციის შესაძლო 
მაქსიმალური ოდენობა, რაც კი შეიძლება მარკირებულ 
იქნეს კონკრეტული რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის 
დასახელებით და თითოეული რეგისტრირებული 
მწარმოებლის კვოტა.
განსხვავებული მდგომარეობაა მინერალური წყლებისათვის. 
როგორც ზევით იყო აღნიშნული, ნატურალური მინერალური 
წყლის წარმოება (ჩამოსხმა) უნდა ხდებოდეს მხოლოდ ერთი 
საბადოდან ("კანონი წყლის შესახებ", მ. 55). კანონის ეს 
ნორმა პრაქტიკულად გამორიცხავს მინერალური წყლის 
გეოგრაფიულ აღნიშვნაზე კოლექტიური მონოპოლიური 
უფლების არსებობას. მართლაც, წყლის მოპოვებაზე 
ლიცენზიის მაძიებელი შეიძლება იყოს ერთმანეთის 
კონკურენტი რამდენიმე მეწარმე, პრაქტიკულად კი ლიცენზია 
გაცემული იქნება მხოლოდ იმ ერთ მეწარმეზე, რომელიც 
მოიგებს კონკურსს. სხვა სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ 
გეოგრაფიული აღნიშვნით სახელდებული წყლის „ონკანი“ 
თეორიულად შეიძლება იყოს რამდენიმე მეწარმე სუბიექტის 
განკარგულებაში, პრაქტიკულად, ლიცენზიის პირობებით, ის 
მხოლოდ ერთი სუბიექტის ხელში აღმოჩნდება. ამ პირობებში 
აზრს კარგავს მინერალური წყლისთვის გეოგრაფიული 
აღნიშვნის რეგისტრაცია, რადგან კონკრეტული წყლის 
მოპოვებაზე ლიცენზია არ არსებობს ამ წყლის გეოგრაფიული 
დასახელების გარეშე. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ 
გეოგრაფიული დასახელების რეგიონში შეიძლება 
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არსებობდეს რამდენიმე სხვადასხვა წარმოშობის წყალი. 
კანონი კრძალავს ამ წყლებისთვის ერთი და იგივე 
დასახელების გამოყენებას, მაგრამ კანონი არ განსაზღვრავს, 
თუ რომელ მათგანს უნდა მიენიჭოს მოპოვების ადგილის 
შესაბამისი გეოგრაფიული დასახელება.

ევროკავშირის მაგალითი

ევროკავშირში სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 
საკვები პროდუქტების ადგილწარმოშობის დასახელებებისა 
და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა რეგულირდება  
ევროსაბჭოს დირექტივით N2081/92. მოგვიანებით, 2003 
წელს მიღებულ იქნა დირექტივა  N692/2003, რომლის 
მიხედვითაც დირექტივა N2081/92-დან ამოღებულია 
მინერალური და წყაროს წყლები და ეს გადაწყვეტილება 
პრეამბულაში ახსნილია შემდეგნაირად: "მინერალური 
და წყაროს წყლების გეოგრაფიული დასახელებების 
განაცხადების ექსპერტიზისას გამოვლინდა გარკვეული 
სირთულეები: იდენტური დასახელებების გამოყენება 
განსხვავებული წყლებისათვის და გამოგონებული 
დასახელებები, რომლებიც არ რეგულირდება აღნიშნული 
დირექტივით, ადასტურებს, რომ ეს საქონელი არ 
არის შესაფერისი აღნიშნული დირექტივის მიხედვით 
რეგისტრაციისთვის. ამ სირთულეებმა გამოიწვია ინტერესების 
კონფლიქტი აღნიშნული დირექტივის იმპლემენტაციის 
პროცესში, რაც, საბოლოო ჯამში, გახდა N2081/92 
დირექტივიდან მინერალური წყლების ამოღების საფუძველი." 
უნდა აღინიშნოს, რომ მინერალური წყლები არ არის 
მოხსენებული არც ევროკავშირის რეგულაციაში N1151/2012 
აგრო და კვების პროდუქტების ხარისხის უზრუნველყოფის 
შესახებ, რომლის საშუალებითაც ხდება პროდუქციისათვის 
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების (PDO-protected 
denomination of origin) და დაცული გეოგრაფიული 
აღნიშვნის (PGI-protected geographical indication) 
მინიჭება და მარკირება.
მოგვიანებით, 2009 წლის 18 ივნისს მიღებული იქნა 
დირექტივა 2009/54/ EC, რომელიც არეგულირებს ბუნებრივი 
მინერალური წყლების ექსპლუატაციისა და მარკეტინგის 
საკითხებს. ამ დირექტივის მიხედვით, რეგულირდება 
როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ბუნებრივი 
მინერალური წყლების ექსპლუატაციისა და მარკეტინგის 
საკითხები, ისე მესამე ქვეყნებიდან ევროკავშირში ბუნებრივი 
მინერალური წყლების იმპორტის პირობები. აღნიშნული 
დირექტივის მიხედვით, განისაზღვრება ბუნებრივი 
მინერალური წყლების ცნობის საკითხი და ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნების მიერ წყლისთვის ნატურალური მინერალური 
წყლის სტატუსის მინიჭების პირობები. ინფორმაცია 
ევროკავშირში აღიარებული მინერალური წყლების შესახებ 
ქვეყნდება ევროკავშირის ჟურნალში11, სადაც მოცემულია 
მინერალური წყლის სავაჭრო დასახელება, საბადოს სახელი, 
წარმოშობის რეგიონი (ქვეყანა).                         
ამგვარად, ევროკავშირის მაგალითი ცხადყოფს, რომ 
ბუნებრვი მინერალური წყლებისათვის გეოგრაფიული 
აღნიშვნების დაცვა ე.წ. "sui generis" კანონმდებლობით არ 
არის ოპტიმალური და საჭიროებს გადახედვას.

კოლექტიური ნიშნები 

საქონლის გეოგრაფიული წარმოშობის დასახელების 
კოლექტიური ნიშნის სახით დაცვის შესაძლებლობა 
მითითებულია სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის 
კონვენციაში. კერძოდ, ამ კონვენციის მე-7bis მუხლის 
პირველი პუნქტის შესაბამისად, "კავშირის ქვეყნები 
კისრულობენ ვალდებულებას მიიღონ განაცხადი და დაიცვან 
კოლექტიური ნიშანი, რომელიც ეკუთვნის გაერთიანებებს, 
რომელთა არსებობა არ ეწინააღმდეგება წარმოშობის 
ქვეყნის კანონმდებლობას, მაშინაც კი, როდესაც აღნიშნული 

გაერთიანებები არ ფლობენ სამრეწველო ან კომერციულ 
საწარმოს". პარიზის კონვენციის ამ მუხლის კომენტირებისას 
გ. ბოდენჰაუზენი (1969), რომელიც წლების განმავლობაში 
იყო ისმო-ს გენერალური დირექტორი, აღნიშნავს "ეს 
ნიშნები (კოლექტიური ნიშნები) არ გამოიყენება იმისთვის, 
რომ განასხვავოს ერთი საწარმოს საქონელი სხვა 
საწარმოს საქონლისაგან. ისინი გამოიყენება იმისთვის, რომ 
განასხვავოს კოლექტიური ნიშნის მფლობელი სხვადასხვა 
საწარმოს პროდუქცია მისი გეოგრაფიული მდებარეობის, ან 
სხვა საერთო მახასიათებლების მიხედვით"12. 
პარიზის კონვენციის ეს მოთხოვნა ასახულია საქართველოს 
კანონში "სასაქონლო ნიშნების შესახებ". კერძოდ, 
აღნიშნული კანონის 30-ე მუხლის პირველი პუნქტის 
მიხედვით, "კოლექტიური ნიშანი არის სიმბოლო, ან 
სიმბოლოთა ერთობა, რომელიც შეიძლება იქნეს დაცული 
სასაქონლო ნიშნად და რომელიც განასხვავებს კოლექტიური 
ნიშნის მფლობელი გაერთიანების წევრთა საქონელს სხვა 
პირთა საქონლისაგან გეოგრაფიული წარმოშობის, ერთიანი 
ხარისხობრივი მახასიათებლების ან სხვა თვისებების 
მიხედვით". კანონის აღნიშნული ნორმა პირდაპირ მიუთითებს, 
რომ კოლექტიური ნიშნის სახით შეიძლება დაცული იყოს 
საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელება იმ პირის 
(ასოციაცია, კავშირი ან საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი) სახელზე, რომელშიც გაერთიანებულია საწარმოები, 
რომელთა მიერ წარმოებული პროდუქცია განსხვავდება 
გეოგრაფიული წარმოშობით. 
კანონის მიხედვით, კოლექტიური ნიშნის გამოყენების 
პირობები, რაც, სხვა ფაქტორებთან ერთად, გულისხმობს 
მარკირებული საქონლის ხარისხობრივ მახასიათებლებს, 
განპირობებულს, მაგალითად, საქონლის გეოგრაფიული 
წარმოშობით, განსაზღვრულია თავად კოლექტიური 
ნიშნის მფლობელი კავშირის მიერ შემუშავებულ ე.წ. 
კოლექტიური ნიშნის დებულებაში. კანონი არეგულირებს 
კოლექტიურ ნიშანზე კოლექტიური მონოპოლიური უფლების 
განხორციელებას. მართლაც, ნებისმიერ პირს, რომლის 
საქონელი წარმოიშვა დაცული დასახელების გეოგრაფიულ 
რეგიონში და ეს საქონელი შეესაბამება დებულებით 
განსაზღვრულ პირობებს, უფლება აქვს გახდეს კავშირის 
წევრი და ჰქონდეს კოლექტიური ნიშნის გამოყენების უფლება.  
აღნიშვნის ღირსია მითითებული კანონის 34-ე მუხლი, 
რომელიც, ერთი შეხედვით, გარკვეულწილად ზღუდავს 
კოლექტიურ მონოპოლიურ უფლებებს გეოგრაფიულ 
დასახელებაზე. მართლაც, ამ მუხლის შესაბამისად, მესამე 
პირს შეუძლია გამოიყენოს კოლექტიური ნიშანი თუ მას აქვს 
ამ დასახელების გამოყენების მართლზომიერი საფუძველი. 
მაგრამ, როგორც ზემოთ იყო ნაჩვენები, მინერალური 
წყლისთვის ასეთი "მართლზომიერი საფუძველი" არის წყლის 
მოპოვების ლიცენზია, რაც არის სახელმწიფოს კონტროლის 
ობიექტი და უკონტროლოდ, თავისთავად ვერ იარსებებს.   
ამდენად, მინერალური წყლების გეოგრაფიული 
დასახელებების დაცვა კოლექტიური ნიშნის სახით სრულად 
აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რასაც, ზოგადად, უნდა 
აკმაყოფილებდეს განმასხვავებელი აღნიშვნები, კერძოდ კი 
უზრუნველყოფს: 
• უკონტროლო გამოყენების აღკვეთას;
•  გეოგრაფიულ დასახელებაზე ავტორიზებულ პირთა 
კოლექტიური მონოპოლიის განხორციელებას;
•  მწარმოებლის რეპუტაციის და ინვესტიციების დაცვის და 
უკუგების გარანტიებს;
•  მომხმარებელთა დაცვას ფალსიფიცირებული და დაბალი 
ხარისხის პროდუქტისგან.
ასეთ პირობებში მოგებულია ყველა - სახელმწიფო, 
მეწარმე და მომხმარებელიც. კერძოდ, სახელმწიფო - 
რადგან მინერალური წყლის გეოგრაფიული დასახელების 
კოლექტიური ნიშნის სახით დაცვის შემთხვევაში, საქონლის 
იდენტიფიკაციის, განაცხადის მომზადებისა და წარდგენის 
ხარჯები, ისევე, როგორც შემდგომი ადმინისტრირების, 
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ბაზრის მონიტორინგის, საერთაშორისო რეგისტრაციის 
და სხვა ხარჯები გადადის მეწარმეზე; მეწარმე - რადგან 
თავად აწესებს თამაშის წესებს და თავად უზრუნველყოფს 
მათ დაცვას, თავისუფალია ყოველგვარი ბიუროკრატიული 
და სხვა არამართლზომიერი ინტერესებისგან, დაცულია 
განხორციელებული ინვესტიციაც, რადგან მეწარმე ფლობს 
კოლექტიურ მონოპოლიურ უფლებას ყველაზე უფრო 
ღირებულ აქტივზე - საქონლის გეოგრაფიულ აღნიშვნაზე; 
და ბოლოს, მომხმარებელი - რადგან პროდუქტის ხარისხი 
ნამდვილად უზრუნველყოფილია გეოგრაფიული წარმოშობით 
და გარანტირებულია სოლიდური კომპანიის რეპუტაციით.  
ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, დასკვნის 
სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქონლის და განსაკუთრებით 
სოფლის მეურნეობის ნაწარმის გეოგრაფიული აღნიშვნების  
დაცვის არსებული სისტემა საჭიროებს სრულყოფას 
საქონლის კატეგორიების სპეციფიკის გათვალისწინებით. 
არსებული სისტემა, მაგალითად, მინერალური წყლებისთვის, 
ვერ უზრუნველყოფს ოპტიმალურ დაცვას და უფლებების 
აღსრულებას.  
მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ის გარემოებაც, 
რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების 
დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო 
გეგმა ითვალისწინებს უფლებების მფლობელთათვის 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მაღალ დონეზე 
დაცვისა და ამ უფლებების აღსრულებისთვის ადეკვატური 
ზომების უზრუნველყოფას, რაც უნდა განხორციელდეს 
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან დაახლოებით ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესაბამისად. ამ 
მიმართულებით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მომზადდეს 
შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივები საქონლის 
გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სრულყოფის მიზნით 
და, უპირველეს ყოვლისა, მოხდეს მინერალური წყლების 
გეოგრაფიული დასახელებების დაცვის მექანიზმების 
ჰარმონიზაცია ევროკავშირის პრაქტიკასთან.
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ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტების 
კონტროლი ‒ ესპანეთის პრაქტიკა

ადგილწარმოშობის დასახელება წარმოადგენს გეოგრაფიული 
აღნიშვნის განსაკუთრებულ სახეობას, რომელიც, ზოგადად 
შედგება გეოგრაფიული ადგილის სახელწოდების ან 
ტრადიციული დასახელებისაგან და რომელიც გამოიყენება 
ისეთ პროდუქტზე, რომლის სპეციფიკური ხარისხი და 
მახასიათებლები, ძირითადად, განპირობებულია იმ 
გეოგრაფიული ადგილიდან, სადაც იგი იწარმოება1. 
ხარისხიანი საკვების კლასიფიცირება შესაძლებელია 
სხვადასხვაგვარად, თუმცა, ადგილწარმოშობის დასახელება 
უმაღლესი ხარისხის აღიარებას ნიშნავს. რაც უფრო მეტად 
ცნობადია გეოგრაფიული აღნიშვნა თუ ადგილწარმოშობის 
დასახელება, მით უფრო მეტია მისი სავაჭრო ღირებულება 
და შესაბამისად ხშირია კონტრაფაქცია და მათი უნებართვოდ 
გამოყენების შემთხვევები. ამდენად, ძალზედ მნიშვნელოვანია 
როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე მათი 
დაცვა და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის არსებობა. 
ადგილწარმოშობის დასახელებას მნიშვნელოვანი დადებითი 
ეფექტი გააჩნია უშუალოდ მომხმარებელზე, რადგან მან იცის, 
რომ იძენს მაღალი ხარისხის პროდუქტს. ამავდროულად, იგი 
რეგიონის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი 
და ტურისტების მოზიდვის საუკეთესო საშუალებაა. 
ადგილწარმოშობის დასახელება შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს როგორც ღვინისთვის, ისე სოფლის მეურნეობის სხვა 
პროდუქტებისთვის. თუმცა, ღვინის ადგილწარმოშობის 
დასახელებები საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც მათ 
ყველაზე დიდი ხნის ისტორია გააჩნიათ. ასეთი სახის 
ღვინოებზე მითითება პირველად ბიბლიაში გვხვდება, სადაც 
საუბარია "სამარიას", "ჯეზრელის"2 და სხვა ღვინოებზე. 
მხოლოდ მე-18 საუკუნეში პირველად ოფიციალურად 
აღიარებულ და დაცულ იქნა მევენახეობის ზონა "კიანტი" 
(იტალია), ხოლო პირველი ღვინის კლასიფიკაციის სისტემა 
ჩამოყალიბდა "ტოკაი-ჰეგიალაში" (უნგრეთი).
რაც შეეხება ესპანურ ღვინოებს, ღვინის ადგილწარმოშობის 
დასახელებების კლასიფიკაცია ესპანეთში მე-20 საუკუნეში 
დაიწყო. პირველი ესპანური ადგილწარმოშობის დასახელება 
1925 წელს გახდა ღვინო "რიოხა" (Rioja). ესპანეთში 
განასხვავებენ ორი სახის დასახელებას: ადგილწარმოშობის 
დასახელება (Denominacion de Origen) და 
სერტიფიცირებული ადგილწარმოშობის დასახელება 
(Denominacion de Origen Calificada). "Denominacion 
de Origen Calificada" ესპანური კანონმდებლობის 

თანახმად, უმაღლესი კატეგორიის ღვინოა. ეს სტატუსი 
მინიჭებული აქვს მხოლოდ ორ ესპანურ ღვინოს "რიოხას" და 
"პრიორატს"3. 
ძალზე მნიშვნელოვანია ადგილწარმოშობის დასახელების 
პროდუქტების ხარისხის შენარჩუნება და მისი 
რეგულაციებთან შესაბამისობის კონტროლი. ესპანეთი, 
როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ვალდებულია 
იხელმძღვანელოს ევროკავშირის შესაბამისი რეგულაციებით, 
რომელიც აწესებს ადგილწარმოშობის დასახელებების 
ოფიციალური კონტროლის მინიმალურ სტანდარტებს. 
ევროკავშირის N1152/2012 რეგულაციის თანახმად, 
თითეული წევრი ქვეყანა ვალდებულია დააწესოს დაცული 
ადგილწარმოშობის დასახელებების ოფიციალური 
კონტროლი. წევრი ქვეყნები ვალდებულნი არიან დანიშნონ, 
სულ მცირე, ერთი კომპეტენტური უწყება, რომელიც 
პასუხისმგებელი იქნება აღნიშნულ კონტროლზე. უწყებების 
მხრიდან უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ობიექტურობა 
და მიუკერძოებლობა და, რა თქმა უნდა, შესაბამისი 
კვალიფიციური კადრები და სხვა საჭირო რესურსები. 
კონტროლის ფარგლებში მოწმდება აკმაყოფილებს თუ არა 
პროდუქტი სპეციფიკაციაში მითითებულ მოთხოვნებს და 
ახორციელებს დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების 
გამოყენების მონიტორინგს. 
ესპანეთში ადგილწარმოშობის დასახელებები რეგულირდება 
ესპანეთის სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობისა და 
საკვები პროდუქტების სამინისტროს მიერ. ეს უწყება 
პროდუქტის ხარისხის და მათი დასახელებების დაცვის 
უზრუნველყოფისთვის აწესებს საკმაოდ მკაცრ სტანდარტებს.
ესპანური ღვინოებისათვის "Denominacion de 
Origen" კლასიფიკაცია ადგენს წარმოშობის ადგილს და 
უზრუნველყოფს ადგილწარმოშობის დასახელების საზღვრებში 
წარმოებული ღვინის ხარისხს. თითოეულ "Denominacion 
de Origen"-ს ჰყავს მისი მაკონტროლებელი საბჭო 
(Consejo Regulador), რომელიც ახორციელებს წესებისა და 
რეგულაციების აღსრულებას და პასუხისმგებელია კონკრეტულ 
რეგიონში წარმოებული ღვინის მარკეტინგზეც.
პირველი მაკონტროლებელი უწყება, რომელიც 1928 წელს 
შეიქმნა, იყო "რიოხას" მაკონტროლებელი საბჭო (Rioja 
Consejo Regulador). ამ საბჭომ, ჩამოყალიბებიდან დღემდე, 
არაერთი სტრუქტურული და ფუნქციონალური ცვლილება 
განიცადა და, შეიძლება ითქვას, რომ დღესდღეობით 
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ესპანეთში ყველაზე მეტად სრულყოფილი კონტროლი, 
სწორედ რომ, ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელება 
"რიოხაზე" ხორციელდება. რიოხას ღვინის სექტორის 
დაუღალავი შრომის შედეგი გახლდათ სწორედ ის, რომ 
"რიოხას" მიენიჭა "Denominacion de Origen Calificada" 
სტატუსი4. 
"რიოხას" მაკონტროლებელი საბჭო არის სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს დეცენტრალიზებული ორგანო. 
მისი იურისდიქცია ვრცელდება უშუალოდ ტერიტორიებზე, 
წარმოებისა და დაძველების ტექნოლოგიებზე, მარკეტინგზე 
და გამოყენების უფლების მქონე პირებზე. მაკონტროლებელი 
საბჭოს ძირითადი ფუნქციაა რეგულაციების გამოყენება და 
მასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ისევე, როგორც 
დაცული ღვინოების ხარისხის კონტროლი5. "Rioja 
Consejo Regulador" დაფინანსების ძირითადი წყარო 
არის მევენახეებისა და ღვინის მარნების მფლობელების 
მიერ გადახდილი მოსაკრებელი. თითოეული მწარმოებლის 
გადასახადი მისი გაყიდვების პირდაპირპროპორციულია. 
"რიოხას" მაკონტროლებელი საბჭო იკრიბება მინიმუმ ორ 
თვეში ერთხელ, რომლის გადაწყვეტილებები შეიძლება 
გასაჩივრდეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.  
რეგისტრაციის შესახებ განცხადება უნდა წარედგინოს რიოხას 
მაკონტროლებელ საბჭოს. ადგილწარმოშობის დასახელება 
"რიოხას" გამოყენების უფლება გააჩნიათ მხოლოდ შესაბამის 
რეესტრში რეგისტრირებულ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს6. 
არსებობს რამდენიმე ოფიციალური რეესტრი, ესენია: 
ვენახების რეესტრი, ღვინის მწარმოებელი მარნების რეესტრი, 
ღვინის შემნახველი მარნების რეესტრი, დაძველების მარნების 
რეესტრი, ჩამოსასხმელი მარნების რეესტრი7. 
"Rioja Consejo Regulador" შედგება მაკონტროლებელი 
საბჭოს პლენუმის, მუდმივმოქმედი და სამუშაო კომიტეტების, 
პრეზიდენტის ოფისის, გენერალური დირექტორის, 
სამდივნოს, მარკეტინგის და კომუნიკაციის, ასევე, 
ადმინისტრაციული და იურიდიული დეპარტამენტებისგან. 
მაკონტროლებელი საბჭოს პლენუმი 32 წევრით არის 
დაკომპლექტებული და წარმოადგენს 5 ღვინის მწარმოებელ 
და 9 ყურძნის ჯიშის გამომყვან ასოციაციას. სრულიად 
დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული კი გახლავთ 
უფლებამოსილი გარე მეთვალყურეების სერვისი (Servicio 
Habilitado de Veedores, Empowered Overseers 
Service), რომელიც ახორციელებს ინსპექტირებასა და 
კონტროლს. აღსანიშნავია, რომ "გარე მეთვალყურეების 
სერვისის" (Servicio Habilitado de Veedores) დირექტორი 
დამოუკიდებელია მაკონტროლებელი საბჭოს გენერალური 
დირექტორისაგან და, შესაბამისად, პლენუმისაგან. 
მეთვალყურეებს (ინსპექტორებს) უფლებამოსილებას ანიჭებს 
სამინისტრო და შესაბამისად ინსპექტირებისა და კონტროლის 
ფუნქციების განხორციელებისას იგი ანგარიშვალდებულია 
უშუალოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წინაშე. ამ 
დეპარტამენტის კონტროლი მოიცავს წარმოების ზონაში 
არსებულ ვენახებს, წარმოებისა და დაძველების ზონაში 
არსებულ ღვინის და ჩამომსხმელ ქარხნებს, ყურძნის ჯიშსა და 
ღვინოს8. 
გარე მეთვალყურეების სერვისი ვალდებულია 
განახორციელოს ნებისმიერი სახის ინსპექცია და კონტროლი, 
რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მწარმოებლების მხრიდან 
პროდუქტის წარმოშობა, მათ შორის, სპეციფიკაციებთან 
და რეგულაციებთან შესაბამისობა ისევე, როგორც 
მაკონტროლებელი საბჭოს სხვა დებულებების შესრულება, 
რომელიც დაკავშირებულია "რიოხას" სერტიფიცირებული 
ადგილწარმოშობის დასახელების (DOCa Rioja) წარმოებისა 
და მარკეტინგისათვის. აღნიშნული დეპარტამენტის 

დამკვირვებლებსა და ინსპექტორებს გააჩნიათ "IOS 
45011" სერტიფიკატი9. საჭიროების შემთხვევაში გარე 
მეთვალყურეების სერვისი, ინსპექტირებისა და კონტროლის 
მიზნების განსახორციელებლად, უფლებამოსილია მოითხოვოს 
მენეჯმენტის სხვა რგოლების დახმარება. ყოველწლიურად, 
"Habilitado de Veedores" დირექტორი, გენერალური 
სამდივნოს დირექტორთან ერთად, ადგენს კონტროლის 
გეგმას, რომელიც, თავის მხრივ, დამტკიცებულია პლენუმის 
მიერ. 
იმ შემთხვევაში, თუ კონტროლის შედეგად გამოვლინდა, 
რომ "რიოხას" დასახელების ღვინო არ შეესაბამება მის 
ძირითად მახასიათებლებს, განსაკუთრებით თუ მას შეცვლილი 
აქვს ფერი, არომატი და გემო, რომელიც აკნინებს მის 
ხარისხს ან წინააღმდეგობაშია კანონით გათვალისწინებულ 
სხვა მოთხოვნებთან, მაკონტროლებელი საბჭო იღებს 
გადაწყვეტილებას ასეთი ღვინის ჩამოხარისხების ან  
გამოყენებაზე უარის თქმის შესახებ და, შესაბამისად, ამ 
ღვინის მფლობელს ერთმევა "Denominacion de Origen 
Califica da Rioja" გამოყენების უფლება10. 
ოფიციალური კონტროლის გამართული მექანიზმების 
არსებობა უმნიშვნელოვანესია ადგილწარმოშობის 
დასახელების ღვინის და სხვა პროდუქტების ხარისხის 
შენარჩუნებისთვის. ფალსიფიცირებული ან უხარისხო 
პროდუქტის ბაზარზე არსებობა ზიანს აყენებს 
ადგილწარმოშობის დასახელების პროდუქტის რეპუტაციას და 
შესაბამისად უარყოფითად აისახება არა მხოლოდ რეგიონის, 
არამედ ქვეყნის განვითარებაზეც.

1.  http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0009.html
2.  Geoffrey W. Bromiley, International Standard Bible Encyclopedia, Wm. B. 
Eerdmans Publishing, 1995, ISBN 0-8028-3784-0, 
3.    http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_wine_regions
4.   http://es.riojawine.com/en/40-corporation-doca-rioja.html
5.   Article 3, 18384 Order APA/3465/2004 of 20 October 2004 which approves the 
Regulations of the Denominación de Origen Calificada Rioja and its Control Board.
6.   Article 26, 18384 Order APA/3465/2004 of 20 October 2004 which approves the 
Regulations of the Denominación de Origen Calificada Rioja and its Control Board.
7.   Article 18, 18384 Order APA/3465/2004 of 20 October 2004 which approves the 
Regulations of the Denominación de Origen Calificada Rioja and its Control Board.
8.  Article 45, 18384 Order APA/3465/2004 of 20 October 2004 which approves the 
Regulations of the Denominación de Origen Calificada Rioja and its Control Board.
9.   http://es.riojawine.com/en/33-structure-and-organization-chart.html
10.  Article 17, 18384 Order APA/3465/2004 of 20 October 2004 which approves the 
Regulations of the Denominación de Origen Calificada Rioja and its Control Board.

ავტორი: ქეთევან კილაძე

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

იურიდიული და საერთაშორისო
ურთიერთობების 
დეპარტამენტის, დავების
განყოფილების უფროსი



ტვიში- 
 ღვინო, რომელიც არ იტყუება

ავტორი: ლაშა მესხი
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უგზოობის და დიდხნიანი მგზავრობის ცუდი 
შთაბეჭდილებები ადგილობრივმა ბუნებამ და ლანდშაფტის 
მრავალფეროვნებამ ერთბაშად გადაფარა. ხვამლის მთის 
ძირში გაშენებულ სოფელ ტვიშში შეგრძნება გაქვს, რომ 
მთებისა და სიმწვანის ტყვეობაში აღმოჩნდი, თან ისე, 
რომ ამ ტყვეობიდან დახსნა არასდროს აღარ მოგინდება. 
ადამიანებისგან მიტოვებულ სახლებს, სადაც მხოლოდ 
სარეველები და წარსულის მოგონებები ცხოვრობენ, 
აქა-იქ თანამედროვედ გადაკეთებული საცხოვრებლები 
ანაცვლებენ. სოფლის ქუჩებში ახალგაზრდებს ნაკლებად თუ 
შეხვდებით. გარე სამყაროსთან წყვეტას ტელეფონის დაჭერის 
შეზღუდვაც გიმძაფრებს. თითქოს აქ ყველანაირი პირობაა 
შექმნილი ბუნების წიაღში დაკარგვისა და მაქსიმალური 
რელაქსაციისთვის. სოფელში ჩემი ყოფნა ხვამლობის 
დღესასწაულს დაემთხვა. ადგილობრივებისთვის ეს საოჯახო 
ტრადიციაა. 12 კილომეტრამდე მანძილის ფეხით გავლის 
შემდეგ, ისინი 2200 მეტრზე მდგარ სალოცავში ოჯახების 
კეთილდღეობისთვის ლოცულობენ. საოცარი ხედი, ცა ფეხებს 
ქვემოთ, აქა-იქ თოვლი და უამრავი მორწმუნე. არ მეგონა 
თუ ამ შთაბეჭდილებებს კიდევ გადაწონიდა რაიმე იმ დღეს,  
თუმცა, მე გამიმართლა. ყველაფერი წინ მქონდა.
სალოცავიდან ჩამოსულები იქვე სადღესასწაულოდ  
გამზადებულ სუფრაზე მიგვიპატიჟეს. ტრადიციული 

ქართული სუფრა, გემრიელი კერძებითა და გრძელი 
სადღეგრძელოებით. სუფრაზე მყოფები "თამაზის ღვინოს" 
ითხოვდნენ. როგორც გავარკვიე თამაზ ასათიანი სოფელში 
პირველი კაცია ყურძნის მოსავლითა და ღვინის დაყენების 
ტექნოლოგიით. ადგილობრივების თქმით, სოფელში 5-6 
ოჯახი ამზადებს ცოლიკოურისგან ღვინოს. დრომ თავისი ქნა, 
ხალხი მოწყდა სოფელს და მევენახეობით სახელგანთქმული 
ტვიში მხოლოდ წარსულის დიდების ამარა დარჩა. რამდენიმე 
სადღეგრძელოს შემდეგ სოფლისკენ ავიღე გეზი და თამაზ 
ასათიანის ‒ ჩემი მასპინძლის ოჯახს მივადექი. 
კეთილი კაცია თამაზ ასათიანი. გულმხურვალედ 
გვიმასპინძლა და სპეციალურად ჩვენთვის გაშლილ 
სუფრაზე რამდენიმე დასახელების ღვინო გამოგვიტანა. 
ნაზი, ჰარმონიული გემო და უკვე ნანახი მთის ყვავილების 
სურნელი. ეს სამი შეგრძნება მოაქვს ტვიშის ცოლიკოურის 
ერთ ჭიქას. ღვინის ბუნებრივ სიტკბოს ადგილობრივი 
ლანდშაფტი და ის მიკრო ზონა უწყობს ხელს, რომლითაც 
სოფელი ტვიშია ორიგინალური. მდინარე რიონის მარჯვენა 
სანაპიროზე გაშენებული სოფელი გამოირჩევა ნეშომპალა 
კარბონატული ნიადაგითა და  ყურძნის მწიფობისთვის 
იდეალური კლიმატით. ბატონი თამაზის თქმით, თვითონ 
სოფელშიც არსებობს სპეციფიური ზონები, სადაც მოსავალი 
უფრო ბარაქიანია:
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"სოფელში იყო სპეციალური ზონა, რომელზეც მოსკოვიდან 
მოდიოდა შეკვეთა. ამბობენ, რომ ყოველწლიურად 
ტვიშიდან სტალინთან 1 ბოთლი ღვინო მიდიოდა." ამბობს 
და იღიმის. "სოფელში 400-500 ტონა ყურძენი მოდიოდა 
დაახლოებით 30 წლის წინ. მუშაობდა ღვინის ქარხანა 
და ფართო გავრცელება ჰქონდა ჩვენს ღვინოს. ახლა 
მაქსიმუმ 15 ტონა ყურძენი გვაქვს. მიუხედავად იმისა, 
რომ ახალგაზრდები სოფლისკენ მობრუნდნენ და ახალი 
ვენახების გაშენება დაიწყეს, ეს საკმარისი არ არის. ყველაზე 
მეტი 3 ტონა მე შემიძლია რომ ვაწარმოო, 2 ტონიანებიც 
არიან და 1 ტონიანებიც. ვფიქრობ რომ სახელმწიფოს 
მხირდან ხელშეწყობაა აუცილებელი რეალიზაციისა და 
პოპულარიზაციის მხრივ."
თამაზ ასათიანმა მეზობლები გამაცნო, რომლებსაც ტვიშში 
ვაზის სანერგე მეურნეობა აქვთ. სიმონ ცინარიძე მეურნეობის 
ერთ-ერთი მფლობელია, ამბობს, რომ სანერგე ტვიშელი 
მევენახეების გამოცდილების გაზიარებისთვის, ყურძნის 
წარმოების განვითარებისა და წინაპრების ტრადიციების 
გაგრძელებისთვის გააკეთა:
"ჩვენი მიზანი არის ნერგი ყველაზე მეტად გამრავლდეს ჩვენს 
სოფელში. ეს არის ჩვენი იდეა. გვინდა, რომ ავაღორძინოთ 
მეღვინეობა და მევენახეობა. მე 50 წლის კაცი ვარ, მახსოვს 
ჩემი წინაპრები, როგორ და რამდენ ღვინოს აწარმოებდნენ. 
დღეს შედარებაც არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ 
არ შევარცხვინოთ წინაპართა საქმე." სიმონ ცინარიძემ 
მეურნეობის სათბური დაგვათვალიერებინა : "ჩვენ 40 000 
ძირი ვენახის ნერგის წარმოება შეგვიძლია. ამჟამად გვაქვს 
შეკვეთები, რომლებზეც ვმუშაობთ. ამერიკული გრანტის 
დამხარებით მოვიპოვეთ ფილოქსერა გამძრე სადედე, 
რომელზეც ქართულ ჯიშებს ვამყნობთ. ჩვენი ნერგები 
150 წელს ძლებს. ამ სათბურიდან კვიპროსში, უკრაინაში 
და რუსეთში წაუღიათ ნერგები, ყველა კმაყოფილია, 

მადლობებით გვირეკავენ. ამჟამად მოთხოვნილება ბევრი 
გვაქვს და გვიჭირს გაწვდომა, სამომავლოდ გაფართოვებასაც 
ვაპირებთ, რადგან ჩვენი გამოცდილება გამოადგეს, პირველ 
რიგში, ჩვენს სოფელს და შემდეგ ქვეყანას".
სათბურის და სანერგე მეურნეობის დათვალიერების შემდეგ, 
ბატონმა სიმონმა საკუთარ მარანში გვიმასპინძლა. ჩვენს 
საპატივცემულოდ ქვევრიც მოხადა. ეს პროცესი ერთგვარი 
რიტუალია. მიწის სიღრმეში საგულდაგულოდ ჩამალულ 
წმინდა სითხემდე დატკეპნილი თიხაა, რომელიც სიგრილისა 
და ტემპერატურის მდგრადობისთვისაა აუცილებელი. "ძმებს" 
ასე ეწერა ხრიკას, რომლითაც ღვინო მასპინძელმა სათუთად 
ამოიღო ქვევრიდან. ოქროსფერი სითხით საქართველოს 
სადღეგრძელო დავლიეთ. საუკეთესო ღვინისა და დადებითი 
ემოციების გაზიარება, ეს ქართული ტრადიციაა. სწორედ 
ტრადიციული მეთოდი სძენს დამატებით ღირებულებას ტვიშის 
ღვინოს. ტვიშის ცოლიკოური ‒ ეს სიკეთის, შრომის და 
სიმართლის გაზიარებაა. სწორედ ამიტომ მგონია, რომ ეს 
ღვინო, მართალი ღვინოა. დროა ეს სიმართლე მსოფლიომ 
მოისმინოს! თბილისში დაბრუნებულს კორპუსებისა და 
მანქანის გამონაბოლქვის ტყვეობაში თამაზ ასათიანის 
ნაჩუქარი ბოთლიდან ჭიქა ღვინო მათავისუფლებს. ჩემი 
საჩუქარი ჩემს დიდი ხნის მეგობარს ირაკლი ქილიფთარს 
გავასინჯე. ირაკლი 5 წელია რაც ღვინის მაღაზია 
"ვინოთეკის" მენეჯერია. ჩემდა გასაოცრად მან ტვიშელი 
მეღვინეების წარმოებული ცოლიკოური მაღაზიის დახლიდან 
გადმოიღო:
"საქართველოში თეთრ, ნახევრად მშრალსა და ნახევრად 
ტკბილ ღვინოებს შორის ისეთი არჩევანი არ არის, როგორიც 
ეს წითელ ღვინოშია. მათ შორის ყველაზე პოპულარული 
ტვიშია ‒ ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო, რომელიც 
მზადდება ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნისგან. დიდი კომპანიების 
მიერ წარმოებული ტვიში ყველა ნახევრად ტკბილია.
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საქართველოს ტრადიციული მეღვინეობის განვითარების 
ფარგლებში, გამოჩნდა სრულიად განსხვავებული ტვიშის 
ცოლიკოური, რომელსაც აწარმოებენ ფერმერები თამაზ 
ასათიანი, ბექა ლაჭყებიანი და გიორგი ნემსიწვერიძე. 
ქარხნული ტვიშებისგან განსხვავებით, მათი ტვიშის 
ცოლიკოური არის ნახევრად მშრალი და არა ნახევრად 
ტკბილი. ღვინის მოყვარულები დიდ ინტერესს გამოხატავენ 
მათი ღვინოების მიმართ. ნელ-ნელა ისინი იმკვიდრებენ 

ადგილს ქართული ღვინის ბაზარზე. სახელმწიფოსგან 
და სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან შესაბამისი 
მხარდაჭერის შემთხვევაში, ამ ღვინოებს აქვთ წარმატების 
პოტენციალი".
ლეჩხუმის ამ პატარა სოფლის მიკრო კლიმატის შესახებ 
აზრი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ- 
პროფესორს, გეოგრაფიის აკადემიურ დოქტორს გიორგი 
დვალაშვილს ვკითხე:
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"ტვიშის ხეობაში თბილი კლიმატია გავრცელებული. 
ადგილზე არის უნიკალური მიკროზონები, სადაც არსებობს 
კარბონატული ნიადაგები. შეიძლება ითქვას, რომ 
ადგილმდებარეობა იდეალურია მევენახეობისთვის. ნიადაგია 
ნაყოფიერი და ვაზს კვებავს. ტვიშში გაზაფხული და ზაფხული 
თბილია, ზამთარში ძლიერი ყინვები არ იცის, სწორედ ამიტომ 
ბუნებრივად არის ყველანაირი პირობა იმისთვის, რომ ვაზმა 

გაიხაროს".
ტვიშის ვაზივით გაიხარებენ ადგილობრივები, თუ ღვინის 
რეალიზაციისა და ყურძნის ჩაბარების ახალი პერსპექტივები 
გაჩნდება. ტვიშის ღვინის წარმატება ლეჩხუმის წარმატებასთან 
ერთად ქვეყნის წარმატებასაც უდრის. ჩემი აზრით, ტვიშის 
ღვინო წარმატებას იმსახურებს. ‒ რატომ? 
იმიტომ, რომ ის მართალი ღვინოა!
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პატენტუნარიანობის კრიტერიუმების 
შეფასების ზოგიერთი სპეციფიკური 
საკითხი და საერთაშორისო მიდგომები
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საქართველოს საპატენტო კანონი პატენტუნარიანობის 
კრიტერიუმებს განსაზღვრავს საერთაშორისო საპატენტო 
სამართლის პრინციპების სრული დაცვით. ამავე კანონით 
განსაზღვრული საპატენტო ექსპერტიზა წარმოადგენს 
მნიშვნელოვან ეტაპს გამოგონებისათვის სამართლებრივი 
დაცვის მინიჭების პროცესში. ამიტომ, სამრეწველო 
საკუთრების სამართლებრივი დაცვის სისტემის 
განვითარებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
საპატენტო ექსპერტიზის პროცედურის სრულყოფასა 
და, პატენტუნარიანობის კრიტერიუმების შეფასებისას, 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და პრაქტიკასთან 
ჰარმონიზებული მიდგომების შემუშავებას.
ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ გამოგონების 
პატენტუნარიანობის კრიტერიუმებისადმი მიდგომამ გაიარა 
ხანგრძლივი ევოლუციური გზა. განვითარებულ ქვეყნებში 
პატენტუნარიანობის ცალკეული პირობები შემუშავებული იყო 
სასამართლო და ადმინისტრაციული პრაქტიკით და მხოლოდ 
ამის შემდგომ იქნა ჩართული საპატენტო კანონმდებლობაში.
განვითარებად ქვეყნებში კი ხსენებული პირობები ჯერ აისახა 
მათი ქვეყნის საპატენტო კანონებში და მხოლოდ შემდეგ 
მოხდა მათი შინაარსობრივი გააზრება სასამართლო და 
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ. 
საქართველოს საპატენტო კანონის მიხედვით, 
პატენტუნარიანია ისეთი გამოგონება, რომელიც განეკუთვნება 
დაცვითუნარიან ობიექტთა რიცხვს და აკმაყოფილებს  
პატენტუნარიანობის სამ კრიტერიუმს: სიახლე, 
საგამომგონებლო დონე და სამრეწველო გამოყენებადობა 
(საქართველოს საპატენტო კანონი, მ. 12, პუნქტი 1).

განვიხილოთ თითოეული კრიტერიუმი და მათი შეფასების 
ზოგიერთი სპეციფიკური საკითხი ცალ-ცალკე. 

სიახლე

სიახლე, როგორც პატენტუნარიანობის პირობა, 
საკანონმდებლო დონეზე პირველად შემოღებულ იქნა 
აშშ-ში 1936 წელს. მრავალი ქვეყნის კანონმდებლობის, 
მათ შორის საქართველოს საპატენტო კანონის, მიხედვით 
გამოგონება აკმაყოფილებს პატენტუნარიანობის კრიტერიუმს 
"სიახლე", თუ იგი ცნობილი არ არის ტექნიკის არსებული 
დონიდან. გამოგონების პატენტუნარიანობის ამ კრიტერიუმის 
შეფასების დეტალიზაცია, გარკვეულწილად, გადმოცემულია 
"გამოგონებისა და სასარგებლო მოდელის განაცხადის 
გაფორმების, წარდგენისა და პატენტის გაცემასთან 
დაკავშირებული პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის" 33-ე 
მუხლის მე-5 პუნქტში, რომლის შესაბამისად გამოგონება 
არ აკმაყოფილებს სიახლის კრიტერიუმს, თუ ტექნიკის 
დონიდან გამოვლენილი დაპირისპირებული ობიექტი შეიცავს 
"გამოგონების ფორმულაში მოყვანილი არსებითი ნიშნების 
იგივე ერთობლიობას". აღნიშნული ნორმა ცხადყოფს, რომ 
გამოგონების სიახლის კრიტერიუმის მიმართ შეფასებისას 
მხედველობაში მიიღება გამოგონების ფორმულაში 
ჩართული ყველა ნიშანი, მათ შორის არა არსებითიც. უფრო 
მეტიც, ეს არა არსებითი ნიშნები შესაძლოა იყოს სიახლის 
კრიტერიუმთან გამოგონების შესაბამისობაზე დასკვნის 
გამოტანის საფუძველი, თუ მათ არ შეიცავს დაპირისპირებული 
ობიექტი. ზემოთ ნახსენებ ნორმაში მოყვანილი ცნება
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ნიშნების "იგივე" ერთობლიობის შესახებ მიუთითებს 
"სრულიად მსგავსი" (ქართული ენის განმარტებითი 
ლექსიკონი) ანუ იდენტური ნიშნების არსებობის 
აუცილებლობაზე. მიუხედავად ამ ნორმის ასეთი სახით 
ფორმულირებისა, ნიშნების შედარებისას, დაუშვებელია 
შემოვიფარგლოთ მხოლოდ მათი გადმოცემის გარეგნული 
ფორმების შედარებით. საპატენტო სამართლის სფეროში 
ეს საკითხი მეთოდოლოგიურად დარეგულირებულია და 
დაყოფილია ძირითადად ორ ჯგუფად: ა) ზოგადი და კერძო 
შესრულება და ბ) გვარეობა და სახე. მაგალითად, თუ 
განვიხილავთ პირველ ჯგუფს, მაშინ  ნიშნების შესრულების 
კერძო ფორმა ყოველთვის აბათილებს ზოგადი შესრულების  
ფორმის სიახლეს, ხოლო პირიქით - ნიშნების ზოგად 
შესრულებას არ შეუძლია ეჭვქვეშ დააყენოს კერძო 
შესრულების სიახლე. ანალოგიურად განიხილება მეორე 
ჯგუფის შემთხვევებიც. თუმცა, პრაქტიკაში არც თუ იშვიათია 
შემთხვევები, როდესაც გამოგონების სიახლის კრიტერიუმის 
მიმართ შესაბამისობაზე სწორი გადაწყვეტილების 
მისაღებად საჭიროა დაპირისპირებული ობიექტების ნიშნების 
ერთობლიობის შედარებით ღრმა ანალიზი და შესაბამისად 
მოყვანილი ნორმის ფართოდ  ინტერპრეტირება.
საქართველოს საპატენტო კანონის ანალოგიურად, რუსეთის 
ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 1350-ე მუხლის მე-2 
პუნქტი აწესებს გამოგონების სიახლის კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის პირობას, რომლის მიხედვით გამოგონება 
არის ახალი თუ იგი არ არის ცნობილი ტექნიკის დონიდან. 
ამასთან, რუსეთის კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში 
მოყვანილ ნორმებშიც გამოგონების სიახლის შეფასებისათვის 
გამოყენებულია იდენტურობის კატეგორია. ასე მაგალითად, 
"განაცხადის შედგენის, წარდგენის და განხილვის 
წესის" 19.5.2 პუნქტის მე-3 ქვეპუნქტში ნათქვამია, რომ 
გამოგონება არ აკმაყოფილებს სიახლის პირობას "თუ 
ტექნიკის დონიდან გამოვლენილია საშუალება, რომლის 
დამახასიათებელი ნიშნები იდენტურია განმცხადებლის მიერ 
შემოთავაზებულ გამოგონების ფორმულაში გადმოცემული 
ყველა ნიშნისა, დანიშნულების მახასიათებლების ჩათვლით". 
მოყვანილი ფორმულირება იძლევა ამ ნორმის გამოყენების 
შესაძლებლობას სიტუაციებში, სადაც მოითხოვება ისეთი 
ნიშნების ერთობლიობის შედარებითი ანალიზი, რომლებიც 
ახასიათებს ზემოთ უკვე ნახსენებ ჯგუფებს, რადგან, ნებისმიერ 
კონკრეტულ შემთხვევაში, შესაძლებელია დასაბუთებულ 
იქნეს, რომ გამოგონების ფორმულაში მოყვანილი 
ნიშნების ერთობლიობა დამახასიათებელია ცნობილი 
საშუალებისათვისაც, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად 
დეტალიზებულია ამ საშუალების მახასიათებლები.
ევროპის საპატენტო კონვენციის (EPC)  მიხედვით, 
გამოგონებას გააჩნია სიახლე, თუ იგი არ განეკუთვნება 
ტექნიკის დონეს (EPC, მ. 54, პუნქტი1). "ევროპის საპატენტო 
უწყებაში ექსპერტიზის ჩატარების სახელმძღვანელოს" 
მიხედვით კი გამოგონებას არ გააჩნია სიახლე 
დაპირისპირებული დოკუმენტის მიმართ, თუ იგი უშუალოდ 
და ცალსახად გამომდინარეობს ამ დოკუმენტიდან, იმ 
არსებითი ნიშნების ჩათვლით, რომლებიც დოკუმენტში 
არ არის მითითებული ცალკე, მაგრამ სპეციალისტისთვის 
ნათელია შინაარსიდან გამომდინარე. უფრო მეტიც, მოცემულ 
სახელმძღვანელოში არსებითი ნიშნების ერთობლიობის 
დასახასიათებლად გამოყენებულია ცნებები "Implicite– 
იმპლიციტური" (ფარულად შემცველი, არანათლად 
გამოხატული და სხვ.), და "Explicit – ექსპლიციტური" 
(ნათელი, დეტალური და სხვ.), რაც მიუთითებს იმაზე, 
რომ ევროპის საპატენტო სამართალი აფასებს არსებით 
სიახლეს  და ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს 
სპეციალისტს."ევროპის საპატენტო უწყებაში ექსპერტიზის 
ჩატარების სახელმძღვანელოს" VI თავის მე-6 მუხლში 

ნათქვამია, რომ ტექნიკის დონიდან ცნობილი დოკუმენტის 
მიმართ სიახლის არარსებობა შეიძლება ნათლად 
გამომდინარეობდეს იქიდან, რაც ექსპლიციტურად 
არის გაცხადებული ამ დოკუმენტში. ალტერნატიულად, 
სიახლის არარსებობა შეიძლება იყოს იმპლიციტური იმ 
გაგებით, რომ ტექნიკის დონიდან ცნობილ დოკუმენტში 
გადმოცემული თეორიის შესრულებისას სპეციალისტი 
აუცილებლად მივიდოდა იმ მახასიათებლებამდე, რომელიც 
მოიაზრება გამოგონების ფორმულაში გადმოცემული 
ნიშნების ერთობლიობის ფარგლებში. მიუხედავად იმისა, 
რომ ამ სახელმძღვანელოში მოყვანილი წესები ან თუნდაც 
ზემოთ ნახსენები შეზღუდვა "უშუალოდ და ცალსახად 
გამომდინარეობს დოკუმენტიდან" მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს სიახლის ექსპერტიზის ჩატარებასა თუ ჩატარების 
შემდგომ დამდგარ შედეგზე, ისინი არ უნდა იქნეს გაგებული 
ისე, თითქოს სიახლის შეფასებისას შესაძლებელია 
ტექნიკის დონიდან ცნობილ დოკუმენტში გადმოცემული 
ცოდნის იმგვარი ინტერპრეტაცია, როგორიცაა ცნობილი 
ეკვივალენტების ჩართვა, რადგან ეს უკვე წარმოადგენს 
საგამომგონებლო დონის შეფასების საკითხს.
სიახლის კრიტერიუმის შეფასების გარკვეული 
მეთოდოლოგია გადმოცემულია PCT-ს სახელმძღვანელოში 
"საერთაშორისო განაცხადზე საერთაშორისო ძიებისა 
და საერთაშორისო წინასწარი ექსპერტიზის ჩატარების 
შესახებ". ამ სახელმძღვანელოს მიხედვით გამოგონება, 
იმ სახით რა სახითაც იგი განსაზღვრულია ფორმულით, 
არ შეესაბამება სიახლეს, თუ მისი ყოველი ელემენტი 
ან ყოველი ქმედება ნათლად ან როგორც განუყოფელი 
ნაწილი გახსნილია ტექნიკის არსებულ დონეში იმ ნიშნების 
ჩათვლით, რომელთა არსებობა მოიაზრება ტექნიკის 
ამ დარგის სპეციალისტის აზრით (თავი 12, პუნქტი 
12.01). მოყვანილი ფორმულირებიდან ჩანს, რომ PCT-ს 
სახელმძღვანელოში გადმოცემული მიდგომები ევროპის 
საპატენტო კონვენციის ანალოგიურად სიახლის კრიტერიუმის 
შეფასებისას ზოგიერთი შემთხვევისთვის იყენებს "დარგის 
სპეციალისტის" ცოდნას. ამ სახელმძღვანელოში ზოგადი 
მიდგომების და ისეთი შემთხვევების გარდა, როდესაც 
დაპირისპირებულია ზოგადი და კერძო გახსნა, ან როდესაც 
გამოგონების ფორმულა შეიცავს ალტერნატიულ ნიშნებს ან 
დიაპაზონებს, განმარტებულია არანათელი ან განუყოფელი 
გახსნის საკითხიც ევროპის საპატენტო კონვენციის 
სახელმძღვანელოს იდენტურად. კერძოდ, მუხლის 12.04-ის 
მიხედვით ის, რომ გამოგონებას არ გააჩნია სიახლე შეიძლება 
გამომდინარეობდეს დაპირისპირებული დოკუმენტიდან  
ნათლად იმ თვალსაზრისით, რომ დოკუმენტში აღწერილი 
ტექნიკის დონიდან ცნობილი ობიექტის განხორციელებისას 
სპეციალისტი აუცილებლად მიიღებდა იმ შედეგს, რაც ხვდება 
გამოგონების ფორმულის მოცულობის ფარგლებში, და 
აქვე მითითებულია, რომ ექსპერტმა ასეთ სიტუაციაში უნდა 
დააყენოს სიახლის არარსებობის საკითხი თუ არ არსებობს 
დასაბუთებული ეჭვი იმ პრაქტიკული ეფექტის თვალსაზრისით, 
რომელსაც უზრუნველყოფს ტექნიკის არსებული დონიდან 
ცნობილი ობიექტი. 
ქვემოთ განხილული კონკრეტული მაგალითებიდან ნათელი 
გახდება სიახლის უარყოფის შემთხვევები, რომლებიც 
მოიცავენ ნიშნის ან ნიშნების ერთობლიობის არანათლად ან 
განუყოფლად გახსნის საკითხებს. მანამდე კი აუცილებლად 
უნდა განიმარტოს ის პირობა, რომელიც განსაზღვრავს 
გამოგონების სიახლის კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
შეფასებისას დასაპირისპირებლად დასაშვები დოკუმენტების 
რაოდენობას. სიახლის კრიტერიუმის შეფასებისას 
მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ერთი დოკუმენტი, 
რომელშიც დახასიათებულია ტექნიკის არსებული დონიდან 
ცნობილი ობიექტი, თუმცა აქაც არსებობს გამონაკლისები, 
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როდესაც დაიშვება შეფასების განხორციელება ორი ან 
მეტი დოკუმენტის მიმართ. ასეთი გამონაკლისია სიტუაცია, 
როდესაც ძირითად დოკუმენტში არსებობს მითითება სხვა 
რაიმე დოკუმენტზე, რომელშიც მოცემულია ძირითად 
დოკუმენტში გადმოცემული რაიმე ნიშნის დეტალური 
ინფორმაცია ან დახასიათება. ამ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ 
სხვა დოკუმენტის ინფორმაცია წარმოადგენს ძირითადის 
განუყოფელ ნაწილს. ზემოთ აღნიშნულის ანალოგიურად, 
ძირითად დოკუმენტში სპეციალური ტერმინით დახასიათებული 
ნიშნის განმარტებისთვის დასაშვებია, ძირითად დოკუმენტთან 
ერთად, ლექსიკონის ან მსგავსი საცნობარო ლიტერატურის 
გამოყენებაც დაიშვება, ასევე, მტკიცებულებათა სახით, სხვა 
დამატებითი დოკუმენტის გამოყენება, ერთ შემთხვევაში იმის 
დასადასტურებლად, რომ ძირითად დოკუმენტში მოყვანილი 
გახსნა იყო საკმარისი და, მეორე შემთხვევაში, იმის 
დასასაბუთებლად, რომ ნიშანი, რომელიც არ იყო გახსნილი 
ძირითად დოკუმენტში, განუყოფლად გამომდინარეობს ამ 
დოკუმენტიდან მისი პუბლიკაციის დღისთვის. 
რაც შეეხება მაგალითებს, უნდა აღინიშნოს, რომ აქ 
განხილული რამდენიმე კონკრეტული შემთხვევა, ცხადია, 
სრულად ვერ მოიცავს ყველა იმ სიტუაციას, რომელიც 
შესაძლოა დადგეს სხვადასხვა დარგს მიკუთვნებული 
გამოგონების ექსპერტიზის პროცესში, გამოგონების 
ფორმულაში თითოეული ამ დარგის გამოგონებისთვის 
დამახასიათებელი არსებითი ნიშნების სპეციფიკურობის გამო, 
თუმცა ეს მაგალითები თვალნათლივ წარმოაჩენს სიახლის 
შეფასების არსობრივ მხარეს და მასში სპეციალისტის 
ჩართულობის სიღრმეს.

მაგალითი 1

მაგალითი ეხება შემთხვევას, როდესაც გამოგონების 
ფორმულაში გადმოცემული ნიშნების ერთობლიობა 
დაპირისპირებულ დოკუმენტთან შედარებით შეიცავს 

დამატებით ნიშანს, რომელიც დაპირისპირებულ დოკუმენტში 
არ არის მითითებული ცალკე, მაგრამ უშუალოდ და ცალსახად 
გამომდინარეობს ამ დოკუმენტიდან.
დავუშვათ, რომ მოითხოვება "ნადნობის" დაცვა და იგი 
გამოგონების ფორმულაში გადმოცემულია შემდეგი არსებითი 
ნიშნების ერთობლიობით: ნადნობი შეიცავს მას. %: მანგანუმი 
51,5-53, ალუმინი 4-4,3, რკინა 3-3,2, ნიკელი 1,2-
1,6, მაგნიუმი 0,3-0,6, ამასთან, მისი ზღვრული სიმტკიცე 
გაჭიმვისას შეადგენს 563-565 მპა-ს. ტექნიკის დონიდან 
გამოვლენილი დოკუმენტის მიხედვით კი აღწერილია 
იდენტური რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შემადგენლობის 
ნადნობი, თუმცა, მასში არ მოიპოვება ცნობები გაჭიმვისას 
მისი ზღვრული სიმტკიცის მნიშვნელობის შესახებ. ამ 
შემთხვევაში ასეთი ცნობების არარსებობა არ უნდა გახდეს 
გამოგონების სიახლის კრიტერიუმისადმი შესაბამისობაზე 
გადაწყვეტილების გამოტანის საფუძველი, რადგან გაჭიმვის 
ზღვრული სიმტკიცე მთლიანად განისაზღვრება ნადნობის 
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შედგენილობით და 
ამიტომ ის ობიექტურად ახასიათებს ნადნობს, ანუ, სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, "გაჭიმვისას ზღვრული სიმტკიცის 
რაოდენობის" მაჩვენებელი ნიშანი უშუალოდ და ცალსახად 
გამომდინარეობს დაპირისპირებული დოკუმენტიდან, 
როგორც ამ დოკუმენტში გადმოცემული ობიექტის 
განუყოფელი ნაწილი.
 
მაგალითი 2 

მაგალითი ეხება შემთხვევას, როდესაც გამოგონების 
ფორმულასა და დაპირისპირებულ დოკუმენტში გადმოცემული 
ნიშნები აღწერილია სხვადასხვა მახასიათებლებით, თუმცა 
ფორმულაში გადმოცემული ნიშანი მოიაზრება, როგორც 
ტექნიკის არსებულ დონეში გადმოცემული ნიშნის განუყოფელი 
ნაწილი.  
დავუშვათ, მოითხოვება "ბლანტი სითხის გასაცხელებელი 
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მოწყობილობის დაცვა", რომელიც დახასიათებულია 
გამოგონების ფორმულაში გადმოცემული შემდეგი 
ნიშნების ერთობლიობით: ბლანტი სითხის გასაცხელებელი 
მოწყობილობა შეიცავს რეზერვუარს ბლანტი სითხისთვის, 
რეზერვუარის სახურავზე დაყენებულ საშუალებებს მასში 
ვაკუუმის შესაქმნელად და ელექტრომაგნიტური ტალღების 
გენერატორს, განლაგებულს რეზერვუარში ბლანტი 
სითხის განსათავსებელი ნაკვეთურის ზემოდან, რომელსაც 
გააჩნია 400-3000 მჰც სიხშირის ტალღების მიმართული 
გამოსხივებით სითხის გაცხელების შესაძლებლობა.   
ტექნიკის დონიდან გამოვლენილი დოკუმენტის მიხედვით კი 
აღწერილია იგივე დანიშნულების მოწყობილობა, რომელიც 
აღჭურვილია ანალოგიური ელემენტებით. განსხვავება 
მდგომარეობს მხოლოდ ნიშნის ელექტრომაგნიტური 
ტალღების გენერატორის დახასიათებაში. დაპირისპირებულ 
დოკუმენტში გადმოცემულია, რომ მოწყობილობა შეიცავს 
"ელექტრომაგნიტური ტალღების გენერატორს, განლაგებულს 
რეზერვუარში ბლანტი სითხის განსათავსებელი ნაკვეთურის 
ზემოდან, რომელსაც გააჩნია 0,75-1 მ. სიგრძის 
ტალღების მიმართული გამოსხივებით სითხის გაცხელების 
შესაძლებლობა." ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც გამოგონებას 
არ გააჩნია სიახლე, რადგან ფორმულასა და ტექნიკის დონეში 
გადმოცემული ეს ნიშნები ერთმანეთის განუყოფელი ნაწილია. 
თუ მივმართავთ ვაკუუმში ელექტრომაგნიტური ტალღების 
სიხშირის სიგრძეზე დამოკიდებულების ფორმულას: ტალღის 
სიგრძე= 3*108/სიხშირე, დავინახავთ, რომ 400-3000მჰც 
სიხშირის ტალღების დიაპაზონისთვის დამახასიათებელია  
ტალღის სიგრძე 0,75-1 მ დიაპაზონში და პირიქით. 
ანალოგიური მსჯელობა შეიძლება ისეთი ფიზიკური 
მახასიათებლების მიმართ, რომლებიც შექცეულ სიდიდეებს 
წარმოადგენენ, მაგალითად ელექტროგამტარობა და 
წინაღობა და სხვ.
 

მაგალითი 3

ეს მაგალითი ეხება შემთხვევას, როდესაც გამოგონების 
ფორმულაში გადმოცემული ნიშნები ავტომატურად 
რეალიზდება ტექნიკის დონიდან ცნობილი ობიექტის განხორ-
ციელებისას.
დავუშვათ, რომ მოითხოვება "მხედველობის ორგანოს 
დამცავი სათვალის" დაცვა, სადაც იგი გამოიყენება 
მაღალ ინტენსიური წყაროებიდან პირდაპირი ან ირიბი 
გამოსხივებისგან თვალების დასაცავად და შეიცავს ოპტიკურ 
ელემენტებს, რომელთაგან თითოეულს აქვს წერტილოვანი 
მრგვალი ნასვრეტი გაუმჭვირვალე ფირფიტაში, რომლის 
ცენტრალური ღერძი შეთავსებულია თვალის მხედველობის 
ღერძთან, ამასთან, წერტილოვანი ნასვრეტის რადიუსია 
0,25 მმ, ხოლო ფართობი 0,21 მმ2. ტექნიკის დონიდან 
გამოვლენილი დოკუმენტის მიხედვით კი აღწერილია 
დამცავი სათვალე, რომლის ნიშნები ემთხვევა ფორმულაში 
მოყვანილ არსებითი ნიშნების ერთობლიობას, ფართობის 
განმსაზღვრელი ნიშნის გარდა. მიუხედავად იმისა, რომ 
მრგვალი ნასვრეტის ფართობის განმსაზღვრელი ნიშანი 
არ ფიგურირებს ტექნიკის დონეში, იგი მისი განუყოფელი 
ნაწილია, რამეთუ მოყვანილი კონსტრუქციული ელემენტებით 
და რადიუსის წერტილოვანი ნასვრეტიანი სათვალის 
განხორციელებისას იგი მასში ავტომატურად რეალიზდება.
 
საგამომგონებლო დონე

გამოგონების პატენტუნარიანობის შეფასების მეორე 
მნიშვნელოვან კრიტერიუმს წარმოადგენს საგამომგონებლო 
დონე. საქართველოს საპატენტო კანონის მე-12 მუხლის 

მე-3 პუნქტი ამ კრიტერიუმს განსაზღვრავს შემდეგნაირად: 
"გამოგონებას აქვს საგამომგონებლო დონე, თუ ის 
პრიორიტეტის თარიღისთვის სპეციალისტისთვის ცხადად 
არ გამომდინარეობს ტექნიკის არსებული დონიდან". სხვა 
რაიმე განმარტება ან პირობა ქართულ კანონმდებლობასა 
თუ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში ამ კრიტერიუმთან 
დაკავშირებით არ არის. ქართულ სინამდვილეში 
არსებობს ლიტერატურა, განკუთვნილი საგანმანათლებლო 
მიზნებისთვის, რომელშიც გადმოცემულია საგამომგონებლო 
დონის შეფასებისას მსოფლიო პრაქტიკაში კარგად 
დამკვიდრებული ზოგადი მიდგომები. მაგ., დ. ძამუკაშვილის 
წიგნში "ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი" (გამომც. 
"გლობალ პრინტი", 2000 წ.) მოყვანილია საგამომგონებლო 
დონის შეფასების იმ ნეგატიურ და პოზიტიურ წესთა 
ჩამონათვალი, რომლებიც ჩვეულებრივ უნდა იქნეს 
გათვალისწინებული გამოგონების საგამომგონებლო დონის 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის შეფასებისას. მოყვანილი 
წესების დეტალური განხილვა და საგამომგონებლო დონის 
შეფასებისას მათი გამოყენების მეთოდოლოგია აქ არ იქნება 
წარმოდგენილი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ  პრაქტიკაში 
ხშირია სიტუაციები, რომლებიც შესაძლოა გასცდეს ხსენებული 
წესებით განსაზღვრულ შემთხვევებს. ვიდრე უშუალოდ 
საგამომგონებლო დონის შეფასების ასეთ სპეციფიკურ 
საკითხებზე გადავიდოდეთ, მოკლედ მიმოვიხილოთ 
სხვადასხვა ქვეყნის ნორმატიულ აქტებში ასახული მიდგომები.
რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსი, ქართული 
საპატენტო კანონის ანალოგიურად განმარტავს 
საგამომგონებლო დონეს, თუმცა მათ კანონქვემდებარე 
აქტებსა თუ სახელმძღვანელოებში უფრო დეტალიზებულია 
საგამომგონებლო დონის შეფასების საკითხები. გამოგონებაზე 
განაცხადის ექსპერტიზის სახელმძღვანელოს მიხედვით, 
გამოგონება ცხადად გამომდინარეობს ტექნიკის არსებული 
დონიდან, თუ მიიჩნევა, რომ იგი შექმნილია ტექნიკის 
დონიდან ცნობილი მონაცემების გაერთიანებით, შეცვლით 
ან ერთობლივი გამოყენების შედეგად ან/და სპეციალისტის 
ზოგადი ცოდნიდან გამომდინარე, ამასთან, გამოგონების 
საგამომგონებლო დონის შეფასებისას, შეფასებას 
ექვემდებარება გამოგონებისთვის, როგორც ტექნიკური 
გადაწყვეტისათვის დამახასიათებელი და ფორმულაში 
გადმოცემული განმასხვავებელი ნიშანი ან ნიშანთა 
ერთობლიობა და მათი გავლენა ტექნიკურ შედეგზე. ამ 
უკანასკნელ პირობასთან დაკავშირებით საინტერესო 
მოდგომაა აღწერილი ხსენებულ სახელმძღვანელოში. 
კერძოდ, საგამომგონებლო დონის კრიტერიუმთან 
შესაბამისობა დგინდება განმასხვავებელი ნიშნის ან 
ნიშანთა ერთობლიობის ტექნიკურ შედეგზე გავლენის 
ცნობილობით, ანუ თუ ასეთი გავლენა ტექნიკის დონიდან 
არ არის ცნობილი, მაშინ გამოგონება აკმაყოფილებს 
ზემოაღნიშნულ კრიტერიუმს. ამასთან, განმასხვავებელი 
ნიშნების ტექნიკურ შედეგზე გავლენის ცნობილობა 
მტკიცებულებას არ საჭიროებს, თუ ამ ნიშნების მიმართ 
ასეთი შედეგი გამოგონებაში არ არის განსაზღვრული ან იმ 
შემთხვევაში, თუ დადგენილია, რომ ხსენებული ტექნიკური 
შედეგი ამ ნიშნებით არ მიიღწევა. სხვა სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, ნიშნები, რომლებიც გავლენას არ ახდენენ ტექნიკურ 
შედეგზე, მხედველობაში შესაძლოა არ იქნეს მიღებული. 
გარდა ზემოაღნიშნულისა, ხსენებულ სახელმძღვანელოში 
გადმოცემული მიდგომის მიხედვით, საგამომგონებლო 
დონის უარყოფა ანუ გამოგონების სიცხადე შესაძლებელია 
დადგენილ იქნეს რაიმე საინფორმაციო წყაროს მითითების 
გარეშე, მხოლოდ არგუმენტებით, რომლებიც ეფუძნება 
ტექნიკის კონკრეტულ დარგში არსებულ ზოგად ცოდნას 
ანუ სპეციალისტის ცოდნას, თუმცა ეს არ ათავისუფლებს 
ექსპერტს, მოთხოვნის შემთხვევაში, ხსენებული დოკუმენტების 
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მითითების მოვალეობისგან.მოყვანილი მიდგომებიდან 
ნათელია, რომ რუსეთის საპატენტო სამართალი გამოგონების 
ამ კრიტერიუმთან შესაბამისობის პირობად აყენებს ტექნიკური 
გადაწყვეტილების არაცხადობის მოთხოვნას, თუმცა არსად არ 
განმარტავს ცნებებს "სპეციალისტი" და "სიცხადე".
ევროპის საპატენტო სამართალი არა მხოლოდ განსაზღვრავს 
პატენტუნარიანობის კრიტერიუმს "საგამომგონებლო დონე" 
(EPC, მუხლი 56), არამედ განმარტავს კიდეც  ცნებებს  
"სპეციალისტი" და "სიცხადე". "ევროპის საპატენტო უწყებაში 
ექსპერტიზის ჩატარების სახელმძღვანელოს" მიხედვით, 
დარგის სპეციალისტის სახით მოიაზრება ჩვეულებრივი 
პრაქტიკოსი სპეციალისტი, რომელიც ფლობს შესაბამისი 
თარიღისთვის დარგში არსებული ზოგადი ცოდნის საერთო 
მოცულობასა და, ამავე დროს, ივარაუდება, რომ მას აქვს 
წვდომა ყველა იმ დოკუმენტთან, რომელიც განეკუთვნება 
ტექნიკის არსებულ დონეს და გააჩნია ჩვეულებრივი მუშაობისა 
და ექსპერიმენტირების შესაძლებლობები. ცნება "ცხადი" 
კი მოიცავს ყველაფერს, რაც არ სცილდება ნორმალური 
ტექნოლოგიური პროგრესის ფარგლებს და ნათლად ან 
ლოგიკურად გამომდინარეობს ტექნიკის არსებული დონიდან, 
ანუ რაც არ საჭიროებს ხსენებული სპეციალისტისგან 
მოსალოდნელზე მაღალი ჩვევებისა და შესაძლებლობების 
გამოყენებას.
საგამომგონებლო დონის შეფასებისას დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება ევროპის საპატენტო კონვენციის ნორმებზე 
დაფუძნებულ მიდგომას "პრობლემა-გადაწყვეტა". 
ზემოხსენებულ სახელმძღვანელოში ცალსახადაა 
მითითებული, რომ საგამომგონებლო დონის შეფასებისას ამ 
მიდგომიდან გადახვევა დასაშვებია მხოლოდ განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში. თვით ამ მიდგომის გამოყენების ეფექტურობა 

კი დიდად არის დამოკიდებული იმ ობიექტური ტექნიკური 
პრობლემის ნათლად განსაზღვრაზე, რომელიც საფუძვლად 
უდევს გამოგონებას. თუ გავაანალიზებთ სახელმძღვანელოში 
გადმოცემულ მეთოდოლოგიას, შეიძლება დავასკვნათ, 
რომ საგამომგონებლო დონის შეფასება მოიცავს სამ 
თანმიმდევრულ ეტაპს: ა) უახლოესი ტექნიკის დონის 
გამოვლენას, ბ) ობიექტური ტექნიკური პრობლემის 
განსაზღვრას და გ) პრობლემის შემოთავაზებული 
გადაწყვეტის სიცხადის შეფასებას სპეციალისტის 
თვალთახედვიდან გამომდინარე. 
ხსენებული ეტაპებიდან პირველი ითვალისწინებს ტექნიკის 
არსებული დონიდან ისეთი უახლოესი ანალოგის შერჩევას, 
რომელიც შეიცავს გამოგონებისთვის დამახასიათებელ 
ყველაზე მეტ არსებით ნიშანს.
მეორე ეტაპზე ხდება გამოგონებასა და უახლოეს ტექნიკის 
დონეს შორის განსხვავების გამოკვლევა, ამ განმასხვავებელი 
ნიშნებიდან გამომდინარე ტექნიკური შედეგის გამოვლენა 
და ტექნიკური პრობლემის ფორმულირება. აქ ნახსენები 
ტექნიკური პრობლემის ქვეშ მოიაზრება უახლოესი ანალოგის 
განახლების ან ადაპტაციის ამოცანა იმ ტექნიკური ეფექტის 
მისაღებად, რომელსაც უზრუნველყოფს გამოგონება 
ამ ანალოგთან შედარებით. ასეთი სახით დადგენილი 
ტექნიკური პრობლემა შესაძლოა არ ემთხვეოდეს იმას, 
რაც წარმოადგინა განმცხადებელმა თავის გამოგონებაში, 
როგორც პრობლემა. შესაძლოა საჭირო გახდეს ამ 
უკანასკნელის განსხვავებული სახით ჩამოყალიბება, რადგან 
ობიექტური ტექნიკური პრობლემა ეფუძნება ობიექტურად 
დადგენილ ფაქტებს, რომლებიც გადმოცემულია გამოვლენილ 
ტექნიკის არსებულ დონეში და რომლებიც შესაძლოა 
განსხვავდებოდეს იმ ანალოგისაგან, რომელიც ცნობილი 
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იყო განმცხადებლისათვის გამოგონების წარდგენის 
მომენტისათვის. ტექნიკური პრობლემის შეცვლის ხარისხი 
კი ამ სახელმძღვანელოს მიხედვით უნდა განისაზღვროს 
ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე. 
პრინციპში ნებისმიერი შედეგი, რომელიც მიიღწევა 
გამოგონებით, შეიძლება გამოყენებული იყოს, როგორც 
ტექნიკური პრობლემის შეცვლის საფუძველი, თუ მოცემული 
შედეგი გამომდინარეობს გამოგონების განაცხადიდან. 
შესაძლებელია, ასევე, საფუძვლად იმ ახალი შედეგის 
გამოყენება, რომელიც მოგვიანებით, განაცხადის განხილვის 
პროცესში წარადგინა განმცხადებელმა, იმ პირობით, თუ 
სპეციალისტის თვალთახედვიდან გამომდინარე ასეთი შედეგი 
მოიაზრება პირველად დასმული ამოცანიდან ან შესაძლოა 
ჩაითვალოს მასთან დაკავშირებულად.
მესამე ეტაპზე პასუხი უნდა გაეცეს კითხვას, არსებობს თუ 
არა რაიმე გადაწყვეტა, რომელიც  ხსენებული ტექნიკური 
პრობლემის წინაშე მდგარ სპეციალისტს უბიძგებდა ისეთი 
გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომელიც ჩაჯდება გამოგონების 
ფორმულის ფარგლებში და რომელიც მიაღწევს იმავე შედეგს, 
რაც მიიღწევა განსახილველი გამოგონებით.
ევროპის საპატენტო უწყების სახელმძღვანელოში, გარდა 
საგამომგონებლო დონის შესაფასებლად გამოყენებული 
ძირითადი კონცეფციის "პრობლემა-გადაწყვეტა" განხილვისა, 
გაანალიზებულია საგამომგონებლო დონის შესაფასებლად 
გამოყენებული დამატებითი მაჩვენებლები და ზოგიერთი 
კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც გამოგონება არ 
აკმაყოფილებს საგამომგონებლო დონის კრიტერიუმს. 
მაგალითად, თუ გამოგონება წარმოადგენს ტექნიკის 
უახლესი დონის მოსალოდნელ უსარგებლო მოდიფიკაციას, 
რომელიც სპეციალისტს შეეძლო ევარაუდა და სწორად 
შეეფასებინა, და თუ ეს მოსალოდნელი მოდიფიკაცია არ 
ხასიათდება მოულოდნელი ტექნიკური უპირატესობით, მაშინ 
მიიჩნევა, რომ ხსენებული გამოგონება არ აკმაყოფილებს 
საგამომგონებლო დონის კრიტერიუმს. ასეთი მიდგომა 
გამოიყენება ისეთ შემთხვევებშიც, როცა გამოგონება 
წარმოადგენს ტექნიკის დონიდან ცნობილი საგნის უბრალო 
თავისუფალ არაფუნქციურ მოდიფიკაციას ან მრავალი 
შესაძლო გადაწყვეტიდან ნებისმიერის უბრალო არჩევას. 
რაც შეეხება საგამომგონებლო დონის შეფასების დამატებით 
მაჩვენებლებს, მათ განეკუთვნება მოულოდნელი ტექნიკური 
უპირატესობა, განსაკუთრებით აქტუალური პრობლემის 
გადაწყვეტა, კომერციული წარმატება  და სხვა. ზოგჯერ  
საგამომგონებლო დონის ძირითადი მახასიათებლების 
გამოვლენა არ არის საკმარისი გამოგონების ობიექტურად 
შესაფასებლად, ამიტომ ამ დამატებითი მაჩვენებლების 
მიმართ გამოგონების შეფასებას აქვს მნიშვნელობა ძირითად 
მაჩვენებლების მიმართ ეჭვის გაჩენისას.
რაც შეეხება გამოგონების საგამომგონებლო 
დონის კრიტერიუმთან შესაბამისობის შეფასებისას 
დასაპირისპირებლად დასაშვები დოკუმენტების რაოდენობის 
განსაზღვრის საკითხებს, ევროპის საპატენტო უწყების 
სახელმძღვანელოს მიხედვით დაშვებულია ორ ან მეტ 
დოკუმენტში გადმოცემული გახსნის გაერთიანება, ან ერთი 
და იმავე დოკუმენტის სხვადასხვა ნაწილების გაერთიანება. 
ეს უკანასკნელი დასაშვებია, თუ სპეციალისტისთვის არსებობს 
ნაწილების ერთმანეთთან დაკავშირების გონივრული 
საფუძველი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი კომბინაცია 
ცხადი იქნებოდა დარგის სპეციალისტისთვის. გარდა 
ზემოაღნიშნულისა, დასაშვებია განმცხადებლის მიერ 
მითითებული ანალოგის გაერთიანება ცნობილ ცნობარებთან 
ან ენციკლოპედიებთან და, ამ შემთხვევაში, ეს ვარიანტი 
შესაძლოა განხილული იყოს, როგორც ზემოაღნიშნული ორზე 
მეტი დოკუმენტის გაერთიანების შესახებ დაშვების კერძო 

შემთხვევა.
საგამომგონებლო დონის კრიტერიუმის განსაზღვრა 
და შეფასების მეთოდოლოგია გადმოცემულია, ასევე, 
PCT-ს სახელმძღვანელოში "საერთაშორისო განაცხადზე 
საერთაშორისო ძიებისა და საერთაშორისო წინასწარი 
ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ". ხსენებული მეთოდოლოგია 
ანალოგიურია ევროპის საპატენტო კონვენციით 
განსაზღვრული კონცეფციისა, ამიტომ მასზე დეტალურად 
აღარ შევჩერდებით. აღსანიშნავია მხოლოდ ის, რომ 
ხსენებულ სახელმძღვანელოში მოცემულია იმ შემთხვევათა 
ჩამონათვალი, როდესაც ერთ დოკუმენტს შეუძლია ეჭვქვეშ 
დააყენოს გამოგონების საგამომგონებლო დონე. 
ეს შემთხვევებია:
ა) ერთ დარგში ცნობილი ტექნიკური ნიშანი გამოიყენება 
სხვა დარგში და ასეთი გამოყენება ცხადია დარგის 
სპეციალისტისთვის;
ბ) განსხვავება დაპირისპირებული დოკუმენტის შინაარსსა და 
გამოგონებას შორის იმდენად კარგადაა ცნობილი, რომ ის არ 
საჭიროებს დოკუმენტურ დასაბუთებას;
გ) განცხადებული გამოგონება განეკუთვნება ცნობილი 
პროდუქტის გამოყენებას და ასეთი გამოყენება ცხადად 
გამომდინარეობს პროდუქტის ცნობილი თვისებებიდან;
დ) განცხადებული გამოგონება განსხვავდება ტექნიკის 
არსებული დონიდან მხოლოდ ეკვივალენტების გამოყენებით, 
რომლებიც იმდენად კარგადაა ცნობილი, რომ დოკუმენტურ 
დასაბუთებას არ საჭიროებს.
მიუხედავად იმისა, რომ მიდგომები საგამომგონებლო დონის 
შესაფასებლად ევროპის საპატენტო სამართლის მიხედვით 
საკმაოდ იდეალიზებულია, მუშაობა მათ დასახვეწად  და ამ 
მიდგომების უფრო თვალნათლივ წარმოსაჩენად არ წყდება 
და ამაში დიდ როლს ასრულებს სასამართლო პრაქტიკა. 
საგამომგონებლო დონე ყველაზე განსჯადი საკითხია 
ევროპის საპატენტო უწყების სასამართლო პტაქტიკაში, სადაც 
მიღებული გადაწყვეტილებები სისტემატურად ანალიზდება, 
ქვეყნდება და გამოიყენება ფუძემდებლური პრინციპების 
სახით.
ხსენებული პრაქტიკის მიხედვით, საგამომგონებლო დონის 
შეფასებისას საკითხი მდგომარეობს არა იმაში შეძლებდა 
თუ არა სპეციალისტი, ტექნიკის დონიდან ან ზოგადი 
ცოდნიდან გამომდინარე, გამოგონების განხორციელებას, 
არამედ გააკეთებდა თუ არა ის ამას ტექნიკური 
პრობლემის გადაწყვეტის ან გარკვეული გაუმჯობესების, 
ან უპირატესობის მოლოდინით. ეს უკანასკნელი გაგებული 
უნდა იყოს არა როგორც სურვილის გამოხატულება, 
არამედ როგორც დასაბუთებული მოლოდინი, რომელიც 
ითვალისწინებს  არსებული ფაქტების სამეცნიერო 
შეფასებას. ამავე პრაქტიკის მიხედვით, საგამომგონებლო 
დონის შეფასებისას, უნდა გაანალიზდეს გამოგონების 
ფორმულაში გადმოცემული ნიშნების წვლილი პრობლემის 
გადაწყვეტაში. ნიშნებს, რომლებსაც არ შეაქვთ წვლილი 
გამოგონების  აღწერილობაში მითითებული პრობლემის 
გადაწყვეტაში, არ შეიძლება განხილული იყოს 
საგამომგონებლო დონის შეფასებისას, ანუ გამოგონების ამ 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის დადგენისას ნიშანი ან ნიშანთა 
ერთობლიობა განხილული უნდა იყოს მხოლოდ მაშინ, თუ 
განმცხადებელმა ნათლად წარმოაჩინა მის მიერ შეტანილი 
წვლილი პრობლემის გადაწყვეტაში, ან დამოუკიდებლად ან 
შესაბამისად სხვა ნიშანთან ან ნიშანთა ერთობლიობასთან 
კომბინაციაში. საინტერესოდაა განმარტებული 
საგამომგონებლო დონის შეფასებისას გამოყენებული და 
ზემოთ უკვე ნახსენები "ეკვივალენტების" ანუ "ეკვივალენტური 
საშუალებების" კონცეფცია. დამკვიდრებული პრაქტიკის 
მიხედვით, რომელიც დაფუძნებულია სააპელაციო კოლეგიის 
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პრეცედენტებზე ორი საშუალება მიიჩნევა ეკვივალენტურად, 
თუ მათ მიუხედავად განსხვავებული შესრულებისა, აკისრიათ 
ერთი და იგივე ფუნქცია ერთი და იგივე შედეგის მიმართ. 
ორივე საშუალება ასრულებს ერთნაირ ფუნქციას, თუ მათ 
აქვთ ერთნაირი ძირითადი ჩანაფიქრი, გამოიყენებენ ერთი და 
იგივე პრინციპს ერთნაირი მეთოდით. იმისათვის, რომ ასეთი 
საშუალებები ჩაითვალოს ეკვივალენტურად, ისინი  უნდა 
უზრუნველყოფდნენ ერთნაირი სახის და ხარისხის შედეგს.
მოკლედ განვიხილოთ გამოგონების საგამომგონებლო დონის 
შეფასების ის რამდენიმე მაგალითი, რომელიც მთლიანად 
ეფუძნება ზემოთ მოყვანილ დამკვიდრებულ მიდგომებს, თუმცა 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მაგალითები არის მხოლოდ 
მცირე ნაწილი იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც უკვე 
მრავლად დაგროვდა საქპატენტის სამუშაო პრაქტიკაში.

მაგალითი 4 

დავუშვათ, მოითხოვება "ავტოსადგომის" დაცვა, რომელიც 
შეიცავს ბაქანს, წრფივ მიმმართველს, მსუბუქი მანქანების 
დასაყენებელ მოძრავ პლატფორმებს და ამ ძრავს, ამასთან, 
ავტოსადგომზე ერთ ან ორივე მხარეს მოწყობილ ბაქანზე, 
წრფივი მიმმართველის გასწვრივ განთავსებულია მსუბუქი 
მანქანების დასაყენებელი მოძრავი პლატფორმები ისე, 
რომ ბაქნის სიგრძე 0,8-1 მეტრით აღემატება შეხებაში 
მყოფ პლატფორმის სიგანეთა ჯამს, ამასთან, პლატფორმები 
შესრულებულია ერთმანეთთან ღეროსებრი ფორმის ჩამკეტით 
დაკავშირების შესაძლებლობით, სადაც რიგში პლატფორმების 
გადაადგილება ხდება ცალკე რიგში ბოლოში დამონტაჟებული 
ძრავიანი ჯალამბარით.
ტექნიკის დონიდან ცნობილია "მსუბუქი ავტომობილების 

გარაჟი", რომელიც შეიცავს ბაქნებს, სადაც ერთ მხარეს 
მოწყობილ ბაქნების რიგიდან, სულ მცირე, ერთი შეიცავს 
წრფივ მიმმართველს. აღნიშნული წრფივი მიმმართველის 
გასწვრივ გადაადგილების შესაძლებლობით განთავსებულია 
მსუბუქი ავტომობილის დასაყენებელი პლატფორმები, 
რომელთაგან თითოეული აღჭურვილია ჩამკეტი ელემენტით 
ერთი მეორესთან დასაკავშირებლად. ბაქანის ბოლოში 
დაყენებული ძრავები, რომლებიც მასთან დაკავშირებული 
ჯალამბარების მეშვეობით უზრუნველყოფს პლატფორმების 
წრფივ გადაადგილებას. ბაქანი აღჭურვილია, ასევე, 
ჩამკეტით პლატფორმების ავტომატურად შეერთების ან 
განცალკევების მართვის სისტემით. ბაქანის სიგრძე მეტია 
რიგში განლაგებული პლატფორმების სიგრძეთა ჯამზე, რათა 
შესაბამისი რაოდენობის პლატფორმების გადაადგილებით 
უზრუნველყოფილ იქნეს ადგილის გამოთავისუფლება შიგა 
რიგიდან ავტომობილის გამოსაყვანად. 
როგორც ვხედავთ დაპირისპირებულ დოკუმენტში აღწერილ 
ობიექტსა და გამოგონების ფორმულით გადმოცემულ 
ობიექტს შორის ძირითადი განსხვავება მხოლოდ ბაქნის 
სიგრძესა და შეხებაში მყოფი პლატფორმების სიგანეებს 
შორის სხვაობაშია. გამოგონებაში იგი კონკრეტიზებულია და 
შეადგენს 0,8-1 მეტრს, ხოლო დაპირისპირებულ დოკუმენტში 
კი იგი არ არის კონკრეტიზებული, თუმცა მითითებულია, რომ 
სხვაობათა სიდიდე უნდა იყოს იმდენი, რომ უზრუნველყოს 
ავტომობილის თავისუფალი გატარება. პრობლემა, რომლის 
გადაჭრისკენ არის მიმართული ტექნიკის დონიდან ცნობილი 
ობიექტი, ეს არის შეზღუდული სივრცის მაქსიმალურად 
გამოყენების შესაძლებლობა, ხოლო მიღებული შედეგი კი 
სხვა კონსტრუქციულ ნიშანთა ერთობლიობასთან ერთად 
განპირობებულია ბაქანსა და მასზე გადაადგილების
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შესაძლებლობის მქონე პლატფორმების სიგრძეთა სხვაობით 
იმგვარად, რომ შეზღუდულ სივრცეში ავტომობილების 
განთავსებისას უზრუნველყოს მასთან მიღწევის 
შესაძლებლობა და/ან მისი გამოყვანა. პრობლემა კი, 
რომლის გადაჭრისკენ არის მიმართული გამოგონება, ასევე, 
არის შეზღუდული სივრცის მაქსიმალურად გამოყენების 
შესაძლებლობა, რომელიც გადაჭრილია ბაქანსა და მასზე 
გადაადგილების შესაძლებლობის მქონე პლატფორმების 
სიგრძეთა სხვაობით იმგვარად, რომ შეზღუდულ სივრცეში 
ავტომობილების განთავსებისას უზრუნველყოფილი იყოს 
მძღოლის თავისუფლად გადმოსვლისა თუ ავტომობილთან 
მისი წვდომის შესაძლებლობა. რაც შეეხება გამოგონების 
ფორმულაში მითითებული ჩამკეტების ღეროსებრი ფორმის 
გავლენას მიღებულ შედეგზე, იგი არც განმცხადებლის მიერ 
არ არის ნაჩვენები და არც სპეციალისტის თვალთახედვიდან 
გამომდინარე ვერ დასტურდება, ამიტომ ეს ნიშანი 
საგამომგონებლო დონის შეფასებისას მხედველობაში არ 
იქნება მიღებული.
მოყვანილი მაგალითის მიხედვით, გამოგონებას არ გააჩნია 
საგამომგონებლო დონე, რადგან უკვე ცნობილია ტექნიკური 
გადაწყვეტა, რომელიც ზოგადად ბაქანსა და პლატფორმას 
შორის სიგრძეთა სხვაობით უზრუნველყოფს თავისუფალ 
სივრცეს ნებისმიერ ორ ბაქანს შორის. ამიტომ, ნებისმიერი 
ასეთი თავისუფალი სივრცის კონკრეტულ ზომაზე დაყვანა 
ცხადია სპეციალისტისათვის, როგორც პრობლემა, რომელიც 
უნდა გადაიჭრას, ცხადია ამ პრობლემის გადაჭრის გზა, და 
ცხადია, რომ ამ გადაწყვეტის გამოყენებით მას შეუძლია 
განჭვრიტოს გარანტირებული შედეგი.

მაგალითი 5

დავუშვათ, მოითხოვება "გენერატორის ხმაურსაიზოლაციო 
მოწყობილობის" დაცვა, რომელიც წყვეტს მომუშავე 
გენერატორის ხმაურის გარემოში გავრცელების  პრობლემას, 
და რომლითაც მიიღწევა არა მხოლოდ ხმაურის 
შემცირება, არამედ მომსახურეობის გაიოლება. აღნიშნული 
მოწყობილობა შეიცავს გარსაცმს, ხმაურმშთანთქმელი 
მასალისაგან, რბილ საჰერმეტიზაციო შუასადებებს, გარსაცმსა 
და ფუძეს შორის მიმმართველს და საშუალებებს გარსაცმის 
ასაწევად გენერატორთან წვდომის უზრუნველსაყოფად.
ჩამოთვლილი ნიშნები ფუნქციურად დამოუკიდებელი 
ნიშნებია. ამასთან, თითოეული ნიშანი ასრულებს თავის 
ფუნქციას სხვა ნიშნებისგან დამოუკიდებლად, ასე მაგალითად, 
გარსაცმის შესრულება ხმაურმშთანთქმელი მასალისაგან არ 
მოითხოვს მიმმართველების ან თუნდაც გარსაცმის ასაწევი 
საშუალებების აუცილებელ არსებობას. ტექნიკის დონიდან და/
ან სპეციალისტის ცოდნიდან გამომდინარე ცნობილია, რომ 
ხმაურმშთანთქმელი მასალის გარსაცმი ამცირებს გარემოში 
ხმაურის გავრცელების შესაძლებლობას, შუასადები ზოგადად 
გამოიყენება კონსტრუქციების საჰერმეტიზაციოდ, გარსაცმის 
აწევის უზრუნველმყოფი  საშუალებები შესრულებულია 
ცნობილი წესით (ფუძესა და გარსაცმის დამაკავშირებელი 
სახსრული მექანიზმი) და ფუნქციონირებს ცნობილი წესით. 
ამ ნიშნების გამოყენება ქმნის ტექნიკურ შედეგს, რომელიც 
ცალკეული ნიშნების გამოყენებით მიღებული შედეგების ჯამია, 
რის გამოც გამოგონება არ აკმაყოფილებს საგამომგონებლო 
დონის კრიტერიუმს.  

სამრეწველო გამოყენებადობა 

პატენტუნარიანობის მესამე კრიტერიუმს - "სამრეწველო 
გამოყენებადობას" ყველგან განმარტავენ ძალიან ფართოდ. 
ასე მაგალითად, საქართველოს საპატენტო კანონის 
მიხედვით, გამოგონება აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმს, თუ 

შესაძლებელია მისი დამზადება ან მრეწველობაში ან სოფლის 
მეურნეობაში გამოყენება (მ. 12, პუნქტი 4). გამოგონების ამ 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის შეფასების მეთოდოლოგიური 
აპარატი კი, გარკვეულწილად, ფორმულირებულია 
"გამოგონებისა და სასარგებლო მოდელის განაცხადის 
გაფორმების, წარდგენისა და პატენტის გაცემასთან 
დაკავშირებული პროცედურების შესახებ ინსტრუქციაში". 
ამ ინსტრუქციის მიხედვით, გამოგონების აღწერილობაში 
მისი შინაარსი ისე უნდა იყოს გადმოცემული, რომ დარგის 
სპეციალისტისთვის ცხადი იყოს მისი განხორციელების 
შესაძლებლობა (სამრეწველო გამოყენებადობა) (მ. 
29, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი გ), ანუ ამ მუხლის მიხედვით, 
ინსტრუქცია გამოგონების განხორციელების შესაძლებლობას 
პირდაპირ უკავშირებს სამრეწველო გამოყენებადობას. 
თვით გამოგონების განხორციელების შესაძლებლობა 
კი უშუალოდ არის დაკავშირებული აღწერილობაში მისი 
გადმოცემის სისრულესთან. აღნიშნული ინსტრუქციის 
მიხედვით, აღწერილობიდან უნდა ჩანდეს: ა) გამოგონების 
სამრეწველო წესით გამოყენების შესაძლებლობა, ბ) 
გამოგონების დანიშნულება, გ) გამოგონების იმ სახით 
განხორციელების შესაძლებლობა, როგორც ის არის 
დახასიათებული გამოგონების ფორმულაში, დ) დასახული 
ამოცანის მიღწევის შესაძლებლობა და ე) ის, რომ 
გამოგონების ობიექტი არ ეწინააღმდეგება საყოველთაოდ 
აღიარებულ კანონზომიერებას. თუ ინსტრუქციაში მოყვანილ ამ 
ჩამონათვალს განვიხილავთ სამრეწველო გამოყენებადობის 
შესაფასებლად გამოგონების აღწერილობის მიმართ 
შესამოწმებელ მონაცემთა ლოგიკურ ჯაჭვში, დავინახავთ, 
რომ შეფასება ძირითადად ემყარება ორ პირობას: 
განხორციელებადობას განაცხადის მასალების მიხედვით 
და პრინციპულ განხორციელებადობას. პირველ პირობაში 
მოიაზრება: აღწერილობაში გამოგონების არსის ნათლად 
გახსნა (ინსტრუქცია, მ. 6, პუნქტი 1), გამოგონების 
ფორმულაში ყველა იმ არსებითი ნიშნის გადმოცემა, 
რომელიც საკმარისია მისი რეალიზების უზრუნველსაყოფად 
(ინსტრუქცია, მ. 15, პუნქტი 5), გამოგონების დანიშნულებით 
გამოყენების შესაძლებლობა (ინსტრუქცია, მ.: 5, 14, 29), 
ტექნიკური ამოცანის გადაჭრის შესაძლებლობა (ინსტრუქცია, 
მ.12), მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის ჩვენება არსებით 
ნიშნებსა და დამდგარ შესაძლო შედეგს შორის (ინსტრუქცია, 
მ. 12) და გამოგონების ობიექტის შესრულების, სულ მცირე, 
ერთი მაგალითის ისეთი სისრულით  გადმოცემა, რომ 
შესაძლებელი იყოს მისი დამზადება სპეციალისტის მიერ. 
პრინციპული განხორციელებადობის ქვეშ კი მოიაზრება 
ბუნების კანონებთან გამოგონების ობიექტის შესაბამისობა. 
ევროპის საპატენტო სამართალში ზემოთ მოყვანილი 
შესამოწმებელი პირობები სტრუქტურირებულია 
განსხვავებულად. ევროპის საპატენტო კონვენციაში და 
"ევროპის საპატენტო უწყებაში ექსპერტიზის ჩატარების 
სახელმძღვანელოში" "სამრეწველო გამოყენებადობის" 
პირობასთან ერთად, დამოუკიდებელი პირობის სახით, 
ჩართულია მოთხოვნა "გამოგონების არსის საკმარისი 
გახსნის" შესახებ. ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით, 
სამრეწველო გამოყენებადობის შემოწმებისას უნდა 
შემოწმდეს პრინციპული განხორციელების შესაძლებლობა, 
ანუ  მისი შესაბამისობა ბუნების კანონებთან, ამასთან, 
ეს უკანასკნელი მოთხოვნა განიხილება გამოგონების 
მითითებული დანიშნულებით მრეწველობაში ექსპლოატაციის  
შესაძლებლობის ჭრილში. მრეწველობაში ექსპლოატაციის 
შესაძლებლობა მითითებული ხერხით და დანიშნულებით 
ფართო ცნებაა და იგი მთლიანად აღწერილობიდან უნდა 
გამომდინარეობდეს. ზოგიერთ შემთხვევაში კი, მაგალითად 
გამოცდის მეთოდების მიმართ, ექსპლოატაციის ხერხი 
შესაძლოა ნათლად არ გამომდინარეობდეს აღწერილობიდან, 
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ამიტომ იგი დამატებით უნდა იყოს აღწერილი. "გამოგონების 
არსის საკმარისი გახსნის" პირობა გამოხატულია 
მოთხოვნებით, რომელიც დაკავშირებულია აღწერილობის 
გადმოცემის სისრულესთან. ამ მოთხოვნების მიხედვით, 
გამოგონების აღწერილობაში წარმოდგენილი უნდა იყოს 
გამოგონების განხორციელების სულ მცირე ერთი ხერხი. 
აღწერილობაში საკმარისად დეტალურად უნდა იყოს 
გახსნილი არსებითი ნიშნები, რათა სპეციალისტისთვის ცხადი 
იყოს მისი განხორციელება. როდესაც ფორმულა მოიცავს 
შედარებით ფართო დარგს, მაშინ აღწერილობაში უნდა იყოს 
მოყვანილი მრავალი მაგალითი ან ნაჩვენები ალტერნატიული 
შესრულების ვარიანტები. თუმცა, ზოგჯერ ასეთი შემთხვევები 
შესაძლოა ილუსტრირებული იყოს მაგალითების შეზღუდული 
რაოდენობით, მაგრამ იმ პირობით თუ საგანაცხადო მასალები 
შეიცავს საკმარის მონაცემებს იმისათვის, რომ სპეციალისტმა, 
დამატებითი საგამომგონებლო შემოქმედების გარეშე, შეძლოს 
გამოგონების განხორციელება მითითებული დანიშნულებით. 
საკმარისად გახსნის პირობას არ აკმაყოფილებს ისეთი 
განაცხადები, სადაც გამოგონების განხორციელება 
დამოკიდებულია შემთხვევითობაზე, ანუ როდესაც ამ 
დარგის სპეციალისტი მიდის დასკვნამდე, რომ გაცხადებული 
შედეგი არ შეიძლება მიღებულ იქნეს მრავალჯერადად ან 
ამ შედეგის წარმატებით მიღების შესაძლებლობა მიიღწევა 
არასაიმედო ხერხით. ასეთი შემთხვევა ყოველთვის უნდა 
იქნეს გამორჩეული ისეთი შემთხვევებისაგან, როდესაც 
განმეორებით წარმატებული შედეგის მიღწევას თან სდევს, 
მცირე პროცენტით გარკვეული წარუმატებლობა. აქვე უნდა 
აღინიშნოს ისიც, რომ ევროპის საპატენტო კონვენციაში 
მტკიცებულებათა ტვირთი გამოგონების საკმარისად გახსნის 
შესახებ მთლიანად ეკისრება განმცხადებელს და განაცხადის  
მოყვანილ პირობასთან შეუსაბამობა იწვევს მის უარყოფას.

ზემოთ მოყვანილი საერთაშორისო თუ სასამართლო 
პრაქტიკის და მათ საფუძველზე შემუშავებული მიდგომების 
გათვალისწინება საქართველოს კანონმდებლობაში, 
კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებსა თუ 
სახელმძღვანელოში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანდა არა 
მხოლოდ ევროპულ საპატენტო სისტემასთან ჰარმონიზაციის 
პროცესში, არამედ ხელს შეუწყობდა ქართულ სასამართლო 
თუ ადმინისტრაციულ ორგანოებს პატენტუნარიანობის 
კრიტერიუმების გააზრებაში და გააადვილებდა ექსპერტიზას 
ხსენებულ კრიტერიუმების უარყოფასთან ან დადასტურებასთან 
დაკავშირებული  დასაბუთებების მოპოვების თვალსაზრისით.

ავტორი: ვასილ გიორგაძე

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

გამოგონების და ახალი ჯიშების 
დეპარტამენტის მექანიკის 
განყოფილების უფროსი
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სასარგებლო მოდელი გამოგონების მსგავსი 
ინტელექტუალური საკუთრების არამატერიალური ობიექტია. 
სასარგებლო მოდელი, როგორც ინტელექტუალური 
საკუთრების ობიექტი, პირველად გაჩნდა 1891 წელს, ხოლო 
1911 წლიდან, სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის 
კონვენციის საფუძველზე, ექვემდებარება საერთაშორისო 
დაცვას. 
სასარგებლო მოდელის პატენტი არის ოფიციალური 
დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მისი მფლობელის 
განსაკუთრებულ უფლებებს. ზოგადად, პატენტის მიზანია 
მფლობელის უფლებების დაცვის ეფექტურობა და ხშირად 
მიზანშეწონილია ეს დაცვა განხორციელდეს სასარგებლო 
მოდელის პატენტით. რიგ შემთხვევებში, სასარგებლო 
მოდელის პატენტი არის ბაზრის და კონკურენტების 
ბლოკირების საუკეთესო საშუალებაც.
საზოგადოებაში არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება 
სასარგებლო მოდელთან დაკავშირებით. ზოგიერთის აზრით, 
სასარგებლო მოდელი არის "მცირე გამოგონება" და მისი 
პატენტის ფლობა არ არის პრესტიჟული. თუმცა, საპატენტო 
სამართლის სპეციალისტების უმეტესობა კი მიიჩნევს, 
რომ სასარგებლო მოდელის პატენტი არის უფლებების 
დაცვის ეფექტური და მოსახერხებელი ინსტრუმენტი, რაშიც 
დარწმუნებულია ამ ახალი ტექნიკური გადაწყვეტის მრავალი 
მფლობელიც. 
როგორც წესი, უმეტეს ქვეყნებში სასარგებლო 
მოდელისთვის დადგენილია გამოგონებასთან 
შედარებით პატენტუნარიანობის ნაკლებად მკაცრი 
მოთხოვნები. მაგ.: მოითხოვება მნიშვნელოვნად დაბალი 
საგამომგონებლო დონე ან არ მოითხოვება საერთოდ; 
რეგისტრაციის პროცედურა არის უფრო მარტივი, სწრაფი 
და იაფი, განაცხადის განსახილველად დადგენილია 

შემცირებული ვადები. სასარგებლო მოდელის პატენტის 
მიღება შესაძლებელია რამდენიმე თვეში, ზოგიერთ 
ქვეყანაში კი რამდენიმე კვირაშიც კი, მაშინ, როცა 
გამოგონებაზე განაცხადის განხილვა 1-1,5 წელი და 
მეტიც კი გრძელდება; სასარგებლო მოდელის განაცხადის 
განხილვისას მნიშვნელოვნად მცირეა საქმისწარმოების 
გაუთვალისწინებელი გახანგრძლივების პერიოდიც. თუმცა, 
უნდა აღინიშნოს, რომ ნაკლებია სასარგებლო მოდელის 
პატენტის მოქმედების ვადა, რომელიც განისაზღვრება 10-
დან 13 წლამდე. 
ამჟამად, სასარგებლო მოდელის დაცვა ხდება 70-ზე 
მეტ ქვეყანაში (ავსტრალია, ჩეხეთი, ჩინეთი, იაპონია, 
პოლონეთი, რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი და 
სხვ.) და აფრიკის რეგიონულ უწყებებში (ARIPO, OAPI).
ევროკომისიის მიერ შემოთავაზებული იყო კანონპროექტი 
თანამეგობრობის სასარგებლო მოდელის დაცვის თაობაზე, 
მაგრამ 2007 წელს ამ წინადადებაზე შეწყდა მუშაობა. 
დღესდღეობით, ევროკავშირის 12 ქვეყანაში (ავსტრია, 
ბელგია, გერმანია, საბერძნეთი, დანია, ირლანდია, ესპანეთი, 
იტალია, ჰოლანდია, პორტუგალია, ფინეთი და საფრანგეთი) 
სასარგებლო მოდელის პატენტის აღება შეიძლება მხოლოდ 
განაცხადის უშუალოდ თითოეულ ამ ქვეყნებში შეტანის 
შემთხვევაში. სასარგებლო მოდელის დაცვა, ასევე, არ 
ხდება, მაგალითად, აშშ-ში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთსა და 
შვეიცარიაში.
სასარგებლო მოდელი, როგორც ინტელექტუალური 
საკუთრების ობიექტი, გერმანიასა და ავსტრიაში ცნობილია, 
როგორც დარეგისტრირებული სასარგებლო მოდელი 
(eingetragenes Gebrauchsmuster), ავსტრალიაში – 
ინოვაციური პატენტი (utility innovation), მალაიზიაში 
– სასარგებლო სიახლე (utility inovation), ინდონეზიაში, 

სასარგებლო მოდელის დაცვის თავისებურებანი
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ტაილანდსა და ზოგიერთ სხვა ქვეყნებში –მცირე პატენტი 
(petty patent), საქართველოში – მცირე გამოგონება.
საქართველოში და რიგ ქვეყნებში, მაგალითად, გერმანიაში 
სასარგებლო მოდელის პატენტუნარიანობის კრიტერიუმები 
იგივეა, რაც გამოგონების. ესენია: სიახლე, საგამომგონებლო 
დონე და სამრეწველო გამოყენებადობა.განსხვავებული 
მიდგომაა, მაგალითად, რუსეთში, სადაც სასარგებლო 
მოდელს საგამომგონებლო დონის მოთხოვნა არ წაეყენება.
საქართველოში სასარგებლო მოდელს უტარდება 
როგორც ფორმალური, ასევე არსობრივი ექსპერტიზა. 
თუ დადასტურდა, რომ სასარგებლო მოდელის განაცხადი 
აკმაყოფილებს ფორმალურ მოთხოვნებს, საფასურის 
გადახდის შემდეგ საქპატენტი 3 თვის განმავლობაში ატარებს 
ექსპერტიზას სიახლეზე საქპატენტში რეგისტრირებული 
გამოგონების და სასარგებლო მოდელის განაცხადებისა 
და გაცემული პატენტების საფუძველზე. მაგრამ, 
საქართველოს საპატენტო კანონის 35-ე მუხლის 1-ლი 
პუნქტის შესაბამისად, თუ ექსპერტს შეექმნა სრული 
შთაბეჭდილება, რომ სასარგებლო მოდელი ცხადად 
გამომდინარეობს ტექნიკის არსებული დონიდან, ექსპერტი 
აფასებს საგამომგონებლო დონეს, რის საფუძველზეც 
საქპატენტი იღებს გადაწყვეტილებას პატენტის გაცემის 
შესახებ. საგამომგონებლო დონის შეფასებისას საქპატენტი 
ხელმძღვანელობს საქართველოს საპატენტო კანონითა და 
ინსტრუქციით.
უმრავლესი ქვეყნების კანონმდებლობა (მაგ., რუსეთი, 
გერმანია, ავსტრია) არ ითვალისწინებს არსობრივ 
ექსპერტიზას სიახლესა და საგამომგონებლო დონეზე, 
მოწმდება მხოლოდ ფორმალური მოთხოვნები, თუმცა 

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, მაგალითად, გერმანიაში 
და ავსტრიაში, შეუძლია მოითხოვოს არსობრივი ექსპერტიზის 
ჩატარება პატენტის მოქმედების განმავლობაში. იაპონიის 
კანონმდებლობით 1994 წლიდან გაუქმებულია არსობრივი 
ექსპერტიზა სასარგებლო მოდელზე, მაგრამ ნებისმიერ 
პირს აქვს უფლება ნებისმიერ დროს, პატენტის ვადის 
გასვლის შემდეგაც კი, მოითხოვოს არსობრივი ექსპერტიზის 
ჩატარება. ავსტრალიის მოდელის შესაბამისად,  ინოვაციური 
პატენტის მიღება შესაძლებელია ორ თვეში განაცხადის 
შეტანის თარიღიდან. არსობრივი ექსპერტიზის ჩატარების 
მოთხოვნა, შესაბამისი საფასურის გადახდის შემთხვევაში, 
შეუძლია როგორც პატენტმფლობელს, ისე მესამე პირებს. 
ტაილანდში არსობრივი ექსპერტიზის მოთხოვნა მესამე პირს 
შეუძლია სასარგებლო მოდელის (მცირე პატენტის) შესახებ 
ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 1 წლის განმავლობაში.
კორეის რესპუბლიკაში 2006 წლის 1 ოქტომბრიდან 
განმცხადებელი ვალდებულია, განაცხადის შეტანიდან 3 
წლის განმავლობაში, მოითხოვოს არსობრივი ექსპერტიზის 
ჩატარება. ამ ვადის გაშვების შემთხვევაში, განაცხადი 
მიიჩნევა გაწვეულად. 
განსაკუთრებით მკაცრია მოთხოვნები სასარგებლო 
მოდელის განაცხადზე სამრეწველო საკუთრების აფრიკის 
რეგიონულ ორგანიზაციაში, სადაც პატენტის მისაღებად 
განმცხადებელმა უნდა გაიაროს სამეტაპიანი საქმისწარმოება: 
ფორმალური ექსპერტიზა, არსობრივი ექსპერტიზა სიახლესა 
და სამრეწველო გამოყენებადობაზე, ამასთან, სიახლის 
შემოწმება ხდება ორგანიზაციის ყველა წევრ-ქვეყანაში. 
თითოეულ წევრ-ქვეყანაში განაცხადის წარდგენიდან 
ექვსთვიანი ვადის გასვლის შემდეგ რეგიონალური უწყება 
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იწყებს სასარგებლო მოდელის რეგისტრაციას ყველა წევრ-
ქვეყანაში, რომლებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება მისი 
პატენტუნარიანობის თაობაზე. 
სასარგებლო მოდელის სახით ძირითადად იცვება მხოლოდ 
მოწყობილობა, მაგრამ ზოგიერთ ქვეყანაში მოწყობილობის 
გარდა დაცვას ექვემდებარება, ასევე, ხერხიც (ავსტრია, 
ესტონეთი, ირლანდია, საფრანგეთი, პორტუგალია, უკრაინა).
მაგალითად იაპონიაში, ისევე, როგორც საქართველოში, 
სასარგებლო მოდელით დაცვას ექვემდებარება პრაქტიკულად 
ყველა ის ობიექტი, რომლებიც შეიძლება მიჩნეულ იქნეს 
გამოგონებად, გერმანიაში ობიექტები, რომლებსაც აქვს 
სივრცითი სტრუქტურა, რუსეთის ფედერაციაში, 2003 წელს 
შეტანილი ცვლილების საფუძველზე, სასარგებლო მოდელის 
სახით წარმოების საშუალებების და მოხმარების საგნების და 
მათი შემადგენელი ნაწილების კონსტრუქციულ გადაწყვეტას, 
პროდუქტს და ნაწარმს, რომელსაც აქვს სივრცითი 
სტრუქტურა. მაგრამ, როგორც წესი, ყველა ქვეყანაში 
სასარგებლო მოდელით იცვება ერთი ობიექტი, რაც ნიშნავს 
იმას, რომ სასარგებლო მოდელის ფორმულა უნდა შეიცავდეს 
მხოლოდ ერთ დამოუკიდებელ მუხლს, მასზე დამოკიდებული 
მუხლების რაოდენობა კი შეუზღუდავია. ზოგიერთი ქვეყანა, 
გარკვეულ რაოდენობაზე მეტი დამოკიდებული მუხლების 
არსებობის შემთხვევაში, ითვალისწინებს დამატებით 
საფასურს. მოთხოვნებისა სარგებლო მოდელის ერთ 
დამოუკიდებელმუხლიანი ფორმულის მიმართ იგივეა, რაც 
გამოგონების ერთ დამოუკიდებლმუხლიანი ფორმულის 
მიმართ.
უმეტეს ქვეყანაში, გერმანიისა და უკრაინის გარდა, 
სასარგებლო მოდელისა და გამოგონების ერთდროული 
მოქმედება დაუშვებელია. დაუშვებელია, ასევე, დავის 
შემთხვევაში, გამოგონების პატენტის გარდაქმნას 
სასარგებლო მოდელის პატენტად, თუმცა, მაგალითად, 
სასარგებლო მოდელზე ევრაზიის პატენტისა და რუსეთის 
პატენტის კომბინირებას ხელს არაფერი უშლის.
საქართველოში და რუსეთში შესაძლებელია ერთი და იმავე 
გამოგონების განაცხადი ერთმა და იმავე განმცხადებელმა 
წარადგინოს ერთდროულად როგორც გამოგონებაზე, 
ისე სასარგებლო მოდელზე, რამაც შესაძლებელი გახადა 
საპატენტო დაცვის შედარებით სწრაფად მიღება. შეტანილ 
განაცხადებზე ექსპერტიზა ტარდება და გადაწყვეტილება 
მიიღება ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. თუმცა, 
გამოგონების პატენტის გაცემა იწვევს სასარგებლო მოდელის 
პატენტის გაუქმებას, ხოლო გამოგონების პატენტის გაცემაზე 
უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღება იმ მოტივით, რომ 
გამოგონებას არ აქვს სიახლე, იწვევს სასარგებლო მოდელის 
პატენტის ბათილობას. 
საქართველოში დასაშვებია, აგრეთვე, პატენტის გაცემის 
შესახებ გადაწყვეტილების გამოტანამდე გამოგონების 
განაცხადის გარდაქმნა სასარგებლო მოდელის განაცხადად 
და პირიქით. 
იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოგონების განაცხადი ეხება 
გამოგონებათა ჯგუფს, მაშინ, ასეთი განაცხადის სასარგებლო 
მოდელის განაცხადად გარდაქმნის შემთხვევაში, 
განმცხადებელმა განცხადებაში უნდა მიუთითოს, თუ 
ჯგუფის რომელი ობიექტისთვის სურს ასეთი გარდაქმნის 
განხორციელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ 
გარდაქმნა მოითხოვება პირველ დამოუკიდებელ მუხლში 
მოყვანილი ობიექტის მიმართ.
სასარგებლო მოდელზე პატენტის მისაღებად ქვეყნების 

უმეტესობაში, მათ შორის საქართველოშიც, არსებობს ორი 
გზა: 1) განაცხადი სასარგებლო მოდელზე თავდაპირველად 
შეაქვთ ეროვნულ უწყებაში და მხოლოდ ამის შემდეგ – უცხო 
ქვეყნის უწყებაში; 2) განაცხადი პატენტის მისაღებად შეაქვთ 
უშუალოდ კონკრეტულ ქვეყანაში, ან საპატენტო კოოპერაციის 
ხელშეკრულების (PCT) შესაბამისად ამ ხელშეკრულების წევრ 
ერთ ან რამდენიმე ქვეყანაში. სხვა ქვეყანაში სასარგებლო 
მოდელზე პატენტის მისაღებად, საჭიროა დაპატენტების 
ოპტიმალური პროცედურების არჩევა კომერციული 
ინტერესიდან გამომდინარე.
ზოგიერთ ქვეყანაში (მაგ.: საფრანგეთი, ირლანდია, 
იტალია, პოლონეთი, სლოვენია), ნაციონალურ ფაზაზე, 
საერთაშორისო განაცხადის გადატანა სასარგებლო 
მოდელის განაცხადად არ დაიშვება. ასეთი შეზღუდვა 
შეიძლება გადაილახოს გამოგონების განაცხადის 
სასარგებლო მოდელის განაცხადად გარდაქმნის გზით, ან 
სასარგებლო მოდელზე გამოყოფილი განაცხადის შეტანის 
გზით (გერმანია). მაგრამ, თუ ამა თუ იმ ქვეყანაში არ ხდება 
სასარგებლო მოდელის დაცვა, მაშინ საერთაშორისო 
განაცხადის ეროვნულ ფაზაში გადასვლისას განაცხადი 
გარდაიქმნება გამოგონების განაცხადად.
აღსანიშნავია, რომ უპირატესობის გარდა სასარგებლო 
მოდელს აქვს რიგი ნაკლი. ყველაზე მნიშვნელოვან ნაკლად 
მიიჩნევა სიახლეზე პატენტუნარიანობის კრიტერიუმის შესახებ 
კვალიფიციური საექსპერტო დასკვნის არარსებობა. აქედან 
გამომდინარე, ტექნიკური გადაწყვეტის ამ კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის პასუხისმგებლობა ეკისრება პატენტ- 
მფლობელს. ამიტომ, განაცხადის შედგენისას, საჭიროა მისი 
მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს სწორედ 
სიახლეს.
სასარგებლო მოდელის ზემოაღნიშნული ნაკლის მიუხედავად, 
მისი უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ, დაპატენტებისა 
და გამოყენების თვალსაზრისით, ის არის ტექნიკური 
გადაწყვეტის დაცვის ყველაზე მოქნილი, მოსახერხებელი 
და ეფექტური ინსტრუმენტი. სასარგებლო მოდელის 
დაპატენტების სხვადასხვა ხერხი, მათ შორის ერთდროულად 
გამოგონებასა და სასარგებლო მოდელზე, მნიშვნელოვნად 
აფართოებს ტექნიკური გადაწყვეტების დაცვისთვის 
სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენების შესაძლებლობას.

ავტორი: მარინა ორთოიძე

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

გამოგონების და ახალი ჯიშების 
დეპარტამენტის ფიზიკის 
განყოფილების მთავარი 
სპეციალისტი
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დიზაინი და მისი სამართლებრივი 
დაცვის კრიტერიუმები

დიზაინი, როგორც სამრეწველო საკუთრების ერთ-ერთი 
ობიექტი, ადამიანის ინტელექტუალური შემოქმედების 
შრომის შედეგია და წარმოადგენს პროდუქტის ან მისი 
ნაწილის გარეგნულ, ვიზუალურად აღქმად სახეს, რომელსაც 
განაპირობებს ისეთი ნიშნების ერთობლიობა, როგორიცაა 
ფორმა, კონტური, მასალა, ტექსტურა, ფერები, მორთულობა 
და სხვა.
პროდუქტად მიიჩნევა ნებისმიერი საგანი, რომელიც მიიღება 
სამრეწველო წესით ან არის ხელით შესრულებული და 
მოიცავს ადამიანის შემოქმედებითი შრომის პრაქტიკულად 
ნებისმიერ სფეროს. იგი შეიძლება იყოს როგორც 
მოცულობითი (სამგანზომილებიანი), მაგალითად: 
სატრანსპორტო საშუალებები, სავაჭრო და სარეკლამო 
მოწყობილობები, ავეჯი, ჭურჭელი, ტარა, საათები, 
სამედიცინო იარაღები, მუსიკალური ინსტრუმენტები, სანათი 
და საიუველირო ნაწარმი, კვების პროდუქტები და მრავალი 
სხვა, ასევე, ბრტყელი (ორგანზომილებიანი), მაგალითად: 
ქსოვილი, შპალერი, ეტიკეტი და სხვა, მაგრამ არა მხოლოდ 
ნაწარმი, დიზაინად შეიძლება დაცული იყოს შემოქმედებითი 
შრომის შედეგად მიღებული ისეთი ობიექტიც, რომელსაც არ 
აქვს მატერიალური საგნის სახე და გამოიხატება დიზაინის 
ისეთი ნიშნებით, როგორიცაა კონტური, ხაზები, ფერები, 
გრაფიკული და შრიფტული სიმბოლოების ერთობლიობა.
ასეთია, მაგალითად: ლოგო, გრაფიკული სიმბოლო, შრიფტი, 
რეკლამისთვის ან რაიმე ზედაპირის გასაფორმებლად 
შექმნილი გრაფიკული კომპოზიცია, პიქტოგრამა და სხვა.
პროდუქტად, აგრეთვე, განიხილება ისეთი სივრცული 
ობიექტი, როგორიცაა ინტერიერის მოწყობა, შეფუთვის ან 
გაფორმების სტილი, რომლებიც, როგორც ინტელექტუალური 
შემოქმედებითი შრომის შედეგი, დაიცვება როგორც 
დამოუკიდებელი დიზაინი.
დიზაინად შეიძლება დაცული იყოს როგორც მარტივი 

ნაწარმის, მაგალითად, ბურთი, ბეჭედი, ჯაგრისი, სუფრა, 
ბოთლი და სხვა, ისე შედგენილი პროდუქტის, პროდუქტების 
ნაკრების (კომპლექტის), ასევე, პროდუქტის ნაწილის ან 
პროდუქტის მოსართავად გამიზნული ორნამენტის გარეგნული 
სახე.
შედგენილ პროდუქტად მიიჩნევა პროდუქტი, რომელიც 
რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება და გააჩნია დაშლისა და 
ხელახლა აწყობის შესაძლებლობა შემადგენელი ნაწილების 
შეცვლის მიზნით, ასეთებია, მაგ.: ავტომობილი, ძრავა, 
გათბობისა და ვენტილაციის მოწყობილობები და სხვა.
დიზაინად შეიძლება დაცული იყოს პროდუქტის არა მხოლოდ 
მთლიანი ვიზუალური სახე, არამედ მისი ნაწილიც. ნაწილი 
შეიძლება იყოს პროდუქტის როგორც დამოუკიდებელი 
ელემენტი, ისე ის ნაწილიც, რომლის მოცილება 
შეუძლებელია პროდუქტის მთლიანობის დარღვევის გარეშე, 
მაგალითად: ტანსაცმლის ჯიბე, ბოთლის ძირი, დოქის 
სახელური და სხვა.
დიზაინად იცვება საერთო დანიშნულების მქონე და 
ერთად გამოყენებადი პროდუქტების ჯგუფის - ნაკრების 
(კომპლექტის) გარეგნული სახე, როგორც ერთი დიზაინი, 
მაგალითად, ჭურჭლის, სამუშაო იარაღების ან ტანსაცმლის 
კომპლექტები და სხვა.
აღსანიშნავია, რომ დიზაინად არ დაიცვება კომპიუტერული 
პროგრამები, აგრეთვე, იმ საგნების გარეგნული მხარე, 
რომლებიც ბუნებრივად არსებობს და მათი ვიზუალური 
სახის შექმნაში ადამიანის შემოქმედებითი შრომა არ არის 
გამოყენებული, მაგალითად, ზღვის ნიჟარა. დაცვას არ 
ექვემდებარება, ასევე, ცოცხალი ორგანიზმები, როგორიცაა 
მცენარეები, ნატურალური ხილი ან ბოსტნეული, რადგან ისინი 
არ არის შექმნილი სამრეწველო ან კუსტარული ხერხით. 
ამიტომ, მათ თუნდაც ჰქონდეთ უნიკალური ფორმა, დიზაინის 
განმარტებაში მითითებულ პროდუქტად ვერ ჩაითვლებიან, 



www.sakpatenti.org.ge 75

თუმცა დაცვას ექვემდებარება ახალი დიზაინის მქონე ხილი 
და ბოსტნეული, თუ ის ხელოვნურია. აღსანიშნავია, რომ 
ევროპის შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) 
სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განმცხადებელს უარი უთხრა 
გულის ფორმის პომიდვრის გარეგნული სახის დიზაინად 
დაცვაზე, მიუხედავად განმცხადებლის მტკიცებისა, რომ ეს 
ფორმა იყო უნიკალური და მიღებული განსაკუთრებული 
ტექნოლოგიით. თავისი გადაწყვეტილება სააპელაციო 
პალატამ ახსნა იმით, რომ ეს პროდუქტი არ იყო შექმნილი 
უშუალოდ ადამიანის მიერ სამრეწველო ან კუსტარული გზით 
და არ შეესაბამებოდა დიზაინის განსაზღვრებაში მოყვანილ 
პროდუქტის განმარტებას.
გამორიცხულია დიზაინად დაცულ იქნეს ლანდშაფტური 
დიზაინიც, მაგალითად, პარკი, სკვერი, მათი დაცვა 
შესაძლებელია მხოლოდ არქიტექტურული გეგმის სახით.
დიზაინად ვერ დაიცვება მუსიკა და ბგერები (ხმა), რადგან 
ისინი არ წარმოადგენენ პროდუქტის ვიზუალურად აღქმად 
სახეს, მაგრამ მუსიკის დაცვა შესაძლებელია მუსიკალური 
ნოტების ერთობლიობის სახით, როგორც ნაბეჭდი 
პროდუქციის ერთ-ერთი სახე.
ფერი შეიძლება იყოს დიზაინის ელემენტი, მაგრამ დიზაინის 
სხვა ნიშნების გარეშე მხოლოდ ერთი ფერი არ შეიძლება 
იყოს დაცული, ვინაიდან იგი არ წარმოადგენს პროდუქტის 
გარეგან სახეს. ფერთა კომბინაცია კი შეიძლება იყოს 
დაცვადი იმ შემთხვევაში, თუ მისი გამოსახულება, ფერების 
გარდა, შეიცავს დიზაინისთვის დამახასიათებელ სხვა 
ნიშნებსაც, მაგალითად, ხაზებს ან კონტურს. ასეთებია:  
ლოგო, გრაფიკული სიმბოლო  და სხვა.
მხოლოდ მარტივი, სტანდარტული სიმბოლოების სახით 
შავ-თეთრ ფერში შესრულებული ასოების თანმიმდევრობა 
არ შეიძლება იყოს აღქმული და მიჩნეული პროდუქტად, 
რადგან პროდუქტად მოიაზრება ადამიანის დიზაინერული 
შემოქმედებითი შრომის შედეგი, ამიტომ ასეთი დიზაინი 
დაცვას ვერ დაექვემდებარება. მაგრამ, ფიგურალურად 
(სტილიზებულად) შესრულებული შრიფტული გრაფიკა, ცალკე 
ან სხვა გამომსახველობით ელემენტებთან ერთად, შეიძლება 
დაცული იყოს როგორც ლოგო ან გრაფიკული სიმბოლო, 
ან რაიმე პროდუქტისთვის განკუთვნილი დეკორატიული 
გამოსახულება.
დიზაინად დაცვას ექვემდებარება პროდუქტის ნებისმიერი 
გარეგნული სახე და არ არის აუცილებელი, რომ პროდუქტი 
შეიცავდეს დასამშვენებლად გამიზნულ მხატვრულ 
ელემენტებს, მაგრამ აუცილებელი პირობაა, რომ მისი 
ყველა ნიშანი არ იყოს განპირობებული ნაწარმის ტექნიკური 
ფუნქციით.
ტექნიკური ფუნქციის მქონე ნიშნები, რომლებიც პროდუქტს 
შეიძლება არა ერთი ჰქონდეს, დაექვემდებარება დაცვას, 
თუ ამ ფუნქციის მიღწევა შესაძლებელია ამ ნიშნების 
სხვადასხვაგვარი შესრულებით. მაგრამ, თუ პროდუქტის 
ტექნიკური ფუნქცია არის ერთადერთი ფაქტორი, რის გამოც 
ეს ნიშნები მოცემული სახით იქნა შესრულებული და მათი 
გარეგნული სახის შეცვლის შედეგად, ვეღარ შეასრულებენ 
თავის დანიშნულებას, მიიჩნევა, რომ ამ ნიშნების შესრულება 
განპირობებულია (ნაკარნახევია) ტექნიკური ფუნქციით და, 
ასეთ შემთხვევაში, საქმე გვაქვს არა დიზაინერულ, არამედ 
ტექნიკური ხასიათის შემოქმედებასთან. აქედან გამომდინარე, 
ასეთი ნიშნები დიზაინად დაცვას არ ექვემდებარება: ასეთია, 
მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ბორბლის წრიული 
ფორმა, რომლის შეცვლის შემთხვევაში ბორბალი თავის 
ფუნქციას ვერ შეასრულებს, ჭანჭიკის კუთხვილი ან თავი, 
რომელიც ისეა შესრულებული, რომ შესაძლებელი იყოს 
ქანჩის მოდება და ა.შ.
ანალოგიურად, ვინაიდან დიზაინერის შემოქმედებითი 

თავისუფლება შეზღუდულია პროდუქტის ისეთი ნიშნების 
შესრულებისას, რომელთა ფორმა და ზომები აუცილებლად 
უნდა იყოს მკაცრად განსაზღვრული, რათა პროდუქტმა 
შეასრულოს თავისი ფუნქცია, ეს ნიშნები დიზაინად დაცვას 
არ ექვემდებარება. თუმცა, ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება 
მოდულურ ე.წ. ლეგო სისტემებზე, ვინაიდან, მიუხედავად 
იმისა, რომ ამ სისტემის ელემენტების ტექნიკური ფუნქცია 
სწორედ ერთმანეთთან დაკავშირებაა, ისინი შეიძლება 
დაექვემდებაროს სამართლებრივ დაცვას, რადგან 
მათი ურთიერთშეცვლადი მაერთებელი ელემენტები 
უზრუნველყოფენ მრავალრიცხოვან განსხვავებულ აწყობას 
(რაც მისი ძირითადი დანიშნულებაა), წარმოადგენენ 
ინოვაციური შემოქმედების შედეგს და განიხილება, როგორც 
ნოვატორული ხასიათის მნიშვნელოვანი მარკეტინგული 
აქტივი.
სამართლებრივ დაცვას არ ექვემდებარება შედგენილი 
პროდუქტის დიზაინის ის ნიშნებიც, რომლებიც უხილავია 
მომხმარებლის მიერ პროდუქტის ჩვეულებრივი გამოყენების 
დროს. ჩვეულებრივი გამოყენება ნიშნავს პროდუქტის 
გამოყენებას მუშაობის ან ექსპლუატაციის დროს და 
გამორიცხავს სარემონტო ან პროფილაქტიკურ სამუშაოებს. 
მაგალითად, კარის საკეტის, ან ელექტრული ჩამრთველის ის 
ნიშნები, რომლებიც ამ პროდუქტის ჩვეულებრივი გამოყენების 
დროს მოთავსებულია კარის ჭრილში ან კედელში და მათი 
შესრულება არ საჭიროებს დიზაინერულ შემოქმედებით 
გადაწყვეტას, არ შეიძლება იყოს დაცული. დიზაინის ნიშნების 
ხილულობის შეფასებისას გასათვალისწინებელია ყველა 
შესაძლო ფაქტორი, მაგალითად, ელექტრული მაერთებელი, 
რომელიც შედგენილი პროდუქტის შემადგენელი ნაწილია, 
ჩვეულებრივ, უხილავია გამოყენების დროს, რადგან 
იგი უსაფრთხოების მიზნით ჩასმულია გარსაცმში, რათა 
მომხმარებელი დაცული იქნეს მისი შეხებისაგან შედგენილი 
პროდუქტის, თუნდაც მატარებლის ექსპლუატაციის დროს.
აქედან გამომდინარე, იგი დაცვას არ უნდა დაექვემდებაროს, 
მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ეს გარსაცმი 
შეიძლება დამზადდეს გამჭვირვალე მასალისგან და, ამ 
შემთხვევაში, ელექტრული მაერთებელი უხილავი აღარ 
იქნება, რის გამოც ასეთი დიზაინის დაცვის უარყოფა 
გაუმართლებელი იქნებოდა. იგივე შეიძლება ითქვას საათის 
მექანიზმებთან დაკავშირებითაც.
ავტომობილის ძრავაც, ასევე, უხილავია მისი საბოლოო 
მომხმარებლის მიერ ჩვეულებრივი გამოყენების დროს, ანუ 
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მძღოლის მიერ ავტომობილის მართვის პროცესში, ამიტომ 
მისი დაცვაც, ერთი შეხედვით, არ არის მიზანშეწონილი, 
მაგრამ ასეთივე ძრავა, მისი ჩაყენების შემთხვევაში 
გაზონსაკრეჭ მოწყობილობაში ან მოტოციკლში დარჩება 
ხილული, ამიტომ მისი ამოღება დაცვის ობიექტების 
რიცხვიდან არასწორი იქნებოდა.
სამართლებრივი დაცვა ვერ მიენიჭება ისეთ დიზაინსაც, 
რომელიც წარმოადგენს ან შეიცავს ისეთ ელემენტებს, 
რომლებიც ეწინააღმდეგება მორალის დადგენილ პრინციპებს 
ან საჯარო წესრიგს. კერძოდ, საჯარო წესრიგის დარღვევად 
მიიჩნევა ისეთი დიზაინი, რომელიც შეიცავს ან ასახავს 
რასობრივი ან ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიისა და/ან 
რწმენის შემცველ ელემენტებს, ან ისეთ ელემენტებს, რომლის 
გამოყენება აკრძალულია სახელმწიფოში. მაგალითად: 
საქართველოს კანონის "თავისუფლების ქარტიის" პირველი 
მუხლის თანახმად, საქართველოში იკრძალება საბჭოთა და 
ფაშისტური სიმბოლიკების, ძეგლების, წარწერების, ასევე, 
საბჭოთა და ფაშისტური იდეოლოგიების მატარებელი და 
პროპაგანდის სხვა საშუალებების გამოყენება, ამიტომ თუ 
დიზაინი შეიცავს ასეთ ელემენტებს, მაგალითად, საბჭოთა 
კავშირის გერბს, ან სტალინის გამოსახულებას, ასეთი 
დიზაინი ვერ დარეგისტრირდება.
მორალის დადგენილ პრინციპებს ეწინააღმდეგება დიზაინი, 
თუ ის შეიცავს ზნეობრივი ადამიანისათვის უცენზურო ან 
შეურაცხმყოფელ ელემენტებს. ასეთ დიზაინსაც უარი უნდა 
ეთქვას დაცვაზე.
ზემოაღნიშნული პირობების გარდა, დიზაინის 
სამართლებრივი დაცვის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია, 
რომ ის აკმაყოფილებდეს სიახლისა და ინდივიდუალობის 
კრიტერიუმებს.

1.სიახლე

დიზაინი ახალია, თუ სარეგისტრაციოდ წარდგენის 
თარიღამდე ან ადრინდელი პრიორიტეტის მოთხოვნის 
შემთხვევაში, ამ პრიორიტეტის თარიღამდე, მისი იდენტური 
დიზაინი არ ყოფილა საჯაროდ ცნობილი. 
გასათვალისწინებელია, რომ დიზაინები მიიჩნევა იდენტურად 
მაშინაც კი, როცა ისინი ერთმანეთისგან  უმნიშვნელოდ 
განსხვავდება. უმნიშვნელო ცვლილებად დიზაინისთვის 
ჩაითვლება, მაგალითად, მხოლოდ ფერის, ზომების, ან 
ელემენტების რაოდენობის შეცვლა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 
რომ უმნიშვნელოდ განსხვავების ცნება ინდივიდუალურია 
ყველა დიზაინისთვის და დამოკიდებულია პროდუქტის არსზე, 
განმასხვავებელი ელემენტის მნიშვნელობაზე და ემყარება 
ვიზუალურ შთაბეჭდილებას. მაგალითად, თუ მცირე ზომის 
ორნამენტის დამატება სატრანსპორტო საშუალებაზე ითვლება 
უმნიშვნელოდ, იმავე ორნამენტმა შეიძლება შეცვალოს 
ეტიკეტის დიზაინი და სიახლე მიანიჭოს მას.
საჯაროდ ცნობილად მიიჩნევა დიზაინი, თუ ის გახდა ცნობილი 
საზოგადოებისთვის მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას, 
ნებისმიერ დროს, რეგისტრაციის შედეგად, გამოქვეყნებით, 
გამოფენიდან, ვაჭრობაში გამოყენების ან სხვა გზით.
მაგრამ, გასათვალისწინებელია, რომ დიზაინის გახსნა 
არ იქნება მხედველობაში მიღებული, თუ დასაბუთდება, 
რომ, გარკვეული მიზეზების გამო, მისი გამჟღავნება არ 
შეიძლებოდა გამხდარიყო ცნობილი ამ სფეროში მომუშავე  
სპეციალისტთა ფართო წრისათვის.
იმისათვის, რომ დიზაინი ჩაითვალოს საჯაროდ ცნობილად, 
გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებანი:

ოფიციალური პუბლიკაციები - საჯაროდ ცნობილად მიიჩნევა 

ფოტო: stockmarket
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დიზაინი, თუ ის გამოქვეყნდა მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის 
ინტელექტუალური საკუთრების უწყების მიერ. გამონაკლისია 
გარემოება, როდესაც ის, გარკვეული მიზეზის გამო, ვერ 
ხდება ცნობილი შესაბამისი დარგის სპეციალისტებისთვის. 
ასეთი მიზეზი დგინდება თითოეული შემთხვევისთვის 
ინდივიდუალურად.
ანალოგიურად, ინტელექტუალური საკუთრების ბიულეტენში 
სასაქონლო ნიშნებისა და პატენტების გამოქვეყნებაც 
შესაძლებელია ცნობილი გახდეს შესაბამისი ბიზნეს 
წრეებისთვის, ამიტომ, თუ პროდუქტის გარეგანი სახე 
(დიზაინი) იყო გამოყენებული გამოქვეყნებულ სასაქონლო 
ნიშანში, მიიჩნევა, რომ ასეთი დიზაინი საჯაროდ ცნობილია.
ანალოგიურად, საჯაროდ ცნობილად ჩაითვლება დიზაინი, 
თუ გამოქვეყნებული საპატენტო განაცხადი შეიცავს 
იდენტური სამრეწველო ან ხელნაკეთი საგნის გარეგანი 
სახის გამოსახულებას, მაგრამ, ასეთი გამოსახულების 
მხოლოდ დოკუმენტის სახით არსებობა სასაქონლო ნიშნისა 
თუ საპატენტო უწყებაში გამოქვეყნებამდე, როდესაც ის 
ხელმისაწვდომია მხოლოდ განაცხადის შემოწმების მიზნით, 
არ შეიძლება გახდეს ცნობილი სპეციალისტთა ფართო 
წრისათვის, ამიტომ ამ შემთხვევაში დიზაინი არ ითვლება 
საჯაროდ ხელმისაწვდომად. დიზაინი საჯაროდ ცნობილად 
ჩაითვლება მისი გამოქვეყნების თარიღიდან.

გამოფენაზე გატანა და ვაჭრობაში გამოყენება - 
დიზაინი, რომელიც გამოიფინება მსოფლიოს ნებისმიერ 
საერთაშორისო გამოფენაზე, ხდება საჯაროდ ცნობილი, 
რადგან ამ გზით ის ხელმისაწვდომია ამ სფეროში 
დასაქმებული პირებისთვის. გამონაკლისია შემთხვევა, 
როდესაც მტკიცდება საპირისპირო, კერძოდ ის, რომ 
დიზაინის ეს გამჟღავნება არ შეიძლებოდა ჩვეულებრივი 

წესით ცნობილი გამხდარიყო სპეციალისტებისთვის. 
მაგალითად, ჩინეთის რომელიმე პროვინციაში გამართულ 
რეგიონულ გამოფენაზე წარდგენილი ნაწარმის დიზაინი 
შესაძლოა ვერ გახდეს ცნობილი საქართველოში 
პირებისათვის, რომლებიც საქართველოში მოცემულ 
სფეროში საქმიანობენ დასაქმებული ბიზნეს წრეებისათვის, 
მაგრამ ამ ტიპის განცხადება მოითხოვს სათანადო 
დასაბუთებას.
ვაჭრობაში გამოყენება კიდევ ერთი გარემოებაა საიმისოდ, 
რომ დიზაინი მიჩნეულ იქნეს საჯაროდ ცნობილად. ამასთან, 
არ არის აუცილებელი იმის დამამტკიცებელი საბუთის 
არსებობა, რომ ამ დიზაინის პროდუქტი დევს სავაჭრო 
დახლზე, საკმარისია საქონელი იყოს განთავსებული სავაჭრო 
კატალოგებში, თუმცა, უნდა არსებობდეს გონივრული 
(დამაჯერებელი) დასაბუთება იმისა, რომ დიზაინის 
გამჟღავნება მოხდა მისი სარეგისტრაციოდ წარდგენის, ან, 
პრიორიტეტის მოთხოვნის შემთხვევაში, ამ პრიორიტეტის 
თარიღამდე, თუნდაც არ იყოს ცნობილი გამჟღავნების ზუსტი 
თარიღი.

ინტერნეტით წარმოქმნილი გამჟღავნება - 
ინტერნეტით გამჟღავნება წარმოადგენს თანამედროვე 
ტექნიკის მიღწევას, რადგან არსებობს გარკვეული 
ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს 
მხოლოდ ინტერნეტის მეშვეობით, მაგალითად, სამრეწველო 
საკუთრების უწყებების მიერ რეგისტრირებული დიზაინების 
ან სამრეწველო საკუთრების სხვა ობიექტების პუბლიკაციები. 
ინფორმაცია, რომელიც მიიღება ინტერნეტით ან ონლაინ 
მონაცემთა ბაზებიდან, მიიჩნევა საჯაროდ ხელმისაწვდომად 
იმ თარიღიდან, როცა მოხდა ამ ინფორმაციის ატვირთვა.
ინტერნეტის არსიდან გამომდინარე, ხშირად რთულია იმ 
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დროის ზუსტი განსაზღვრა, თუ როდის გახდა გარკვეული 
ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, რადგან 
ყველა ვებ გვერდი არ მიუთითებს ინფორმაციის ატვირთვის 
თარიღსა და დროს. გარდა ამისა, ვებგვერდები მუდმივად 
განახლებადია და მათი უმეტესობა არ უზრუნველყოფს 
მომხმარებლის ინფორმირებას ადრე გამოქვეყნებული 
მასალების ატვირთვის დროის შესახებ.აქედან გამომდინარე, 
ინტერნეტით გამოქვეყნებული ინფორმაცია მიჩნეულ იქნება 
როგორც სანდო წყარო შემდეგ შემთხვევებში:
• თუ ვებგვერდი შეიცავს ინფორმაციას დროის აღნიშვნის 
შესახებ, რომელიც მიუთითებს ფაილის ან ვებგვერდის 
ცვლილების ისტორიას (მაგ., ვიკიპედიისათვის, ან  
ფორუმებში ან ბლოგებში);
•  თუ ვებგვერდზე დროის საძიებელი (ინდექსი) მოცემულია 
ძებნის რეჟიმში (მაგალითად, გუგლში);
•  თუ ვებგვერდი უთითებს მოცემულ დროს;
•  თუ ვებგვერდის განახლებასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ინტერნეტ არქივის 
სერვისით.
ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია მიიჩნევა 
საჯაროდ ცნობილად იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მისი წვდომა 
ლიმიტირებულია (მოითხოვს პაროლს) ან ფასიანია.
საკმარისია მხოლოდ ვებგვერდი არ იყოს კონფიდენციალური 
და ხელმისაწვდომი იყოს ყველა დაინტერესებული 
სპეციალისტისთვის.

დამოწმებული ან ფიცით მიცემული წერილობითი 
მტკიცებულება - ფიცით მიცემული წერილობითი ჩვენება არ 
წარმოადგენს საკმარის მტკიცებულებას საიმისოდ, რომ 
ადრინდელი დიზაინი მიჩნეულ იქნეს საჯაროდ ცნობილად. 
იმისთვის, რომ ასეთი მტკიცებულება ჩაითვალოს სარწმუნოდ, 
პირველ რიგში, გათვალისწინებული უნდა იყოს ამ 

მტკიცებულების საიმედოობა, პიროვნება, ვისაც ეკუთვნის ეს 
დოკუმენტი, პირობები, როდესაც იგი წარმოიქმნა, ადრესატის 
ვინაობა და დოკუმენტის სანდოობა.
ფიცით მიცემული ან დამოწმებული წერილობითი დოკუმენტი 
და სხვა დოკუმენტური მტკიცებულებები, შექმნილი იმ 
მხარეების მიერ, რომლებსაც გააჩნიათ გარკვეული 
ინტერესი დიზაინის მიმართ, არის ნაკლებ სარწმუნო, ვიდრე 
ის დოკუმენტები, რომლებსაც გააჩნიათ ნეიტრალური 
წარმოშობის წყარო.
საგულისხმოა, რომ დიზაინი საჯაროდ ხელმისაწვდომად 
არ ჩაითვლება, თუ ინფორმაცია მის შესახებ 
საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახდა დიზაინერის ან მისი 
უფლებამონაცვლის მიერ სარეგისტრაციოდ განაცხადის 
წარდგენამდე, ან მოთხოვნილი პრიორიტეტის თარიღამდე 
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (საშეღავათო პერიოდი 
საქართველოში, ისევე, როგორც ევროგაერთიანების 
ქვეყნებსა და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში შეადგენს 12 
თვეს, ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად, უკრაინაში კი 6 
თვეს).ეს საშუალებას აძლევს მწარმოებელს, გაიტანოს 
ბაზარზე თავისი პროდუქტი, ამ პერიოდის განმავლობაში 
შეამოწმოს მისი ვარგისიანობა და სარგებლიანობა და 
მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება მისი 
რეგისტრაციის შესახებ.
ეს განსაკუთრებით ხელსაყრელია მცირე და საშუალო 
ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, რადგან ამით თავიდან 
იცილებენ იმ ნაწარმის დიზაინის სარეგისტრაციო ხარჯებს, 
რომელიც შესაძლოა წარმატებული არც იყოს ბაზარზე.
დიზაინი არ ჩაითვლება საჯაროდ ხელმისაწვდომად იმ 
შემთხვევაშიც, თუ ის ცნობილი გახდა დიზაინერის ან 
მისი უფლებამონაცვლის მიმართ განხორციელებული 
არაკეთილსინდისიერი ქმედების შედეგად, ან გამჟღავნდა 
მესამე პირისთვის აშკარა ან დაფარული კონფიდენციალობის 
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პირობის დაცვით.
დიზაინი საჯაროდ ცნობილად მიიჩნევა იმ შემთხვევაშიც, 
თუ გამოსაკვლევი დიზაინი შეიცავს ადრე ცნობილი 
დიზაინის თითოეულ და ყველა ნიშანს. შესაბამისად, არ 
აქვს მნიშვნელობა, აქვს თუ არა სხვა დამატებითი ნიშნები 
ადრინდელ დიზაინს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დიზაინი 
არ მიიჩნევა ახლად, თუ მას სრულად შეიცავს უფრო მეტი 
ნიშნების მქონე დიზაინი, რომელიც მასზე ადრე გახდა 
საჯაროდ ცნობილი. 
დაცვის კრიტერიუმების შეფასების დროს დიზაინი 
ინდივიდუალურად უნდა შედარდეს თითოეულ ადრინდელ 
დიზაინს და სიახლე და ინდივიდუალობა უნდა დადგინდეს 
მხოლოდ ერთ დიზაინთან მიმართებაში. ამასთან, უნდა 
შემოწმდეს ყველა იმ ობიექტის დიზაინი, რომელიც შეიძლება 
შეიცავდეს იდენტურ იერსახეს, მიუხედავად იმისა, თუ 
რომელი პროდუქტის გარეგანი სახეა ის. მაგალითად, 
ავტომანქანის დიზაინის დაცვისუნარიანობის დადგენის 
დროს, გასათვალისწინებელია არა მხოლოდ ცნობილი 
სატრანსპორტო საშუალებები, არამედ, ვთქვათ, ანალოგიური 
დიზაინის სათამაშოები და ქსოვილის ან შპალერის 
მოხატულობაც კი, თუ ისინი გაფორმებულია ავტომანქანის 
ნახატებით.

2. ინდივიდუალობა

დიზაინის სამართლებრივად დაცვის მეორე კრიტერიუმია 
ინდივიდუალობა, რომელიც, გარკვეულწილად, დიზაინერის 
მიერ გაწეული ინტელექტუალური შემოქმედების დონის 
განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენს.
დიზაინის ინდივიდუალობის შეფასება ეფუძნება 
გარემოებას, ახდენს თუ არა იგი ინფორმირებულ 
მომხმარებელზე ცნობილი დიზაინისგან განსხვავებულ 
საერთო შთაბეჭდილებას. ამასთან, მხედველობაში მიიღება 
დიზაინერის თავისუფლების ხარისხი დიზაინის შექმნისას.
დიზაინის ინდივიდუალობის განსაზღვრა საკმაოდ რთულია. 
განსხვავება შეიძლება არსებობდეს ორ დიზაინს შორის და 
ამის დადგენა მარტივია, მაგრამ იმის დადგენა, ქმნიან თუ არა 
ისინი განსხვავებულ საერთო შთაბეჭდილებას, გაცილებით 

რთულია. მაგალითად, თუ გვაქვს ორი ჭიქა, ორივე მაღალი 
და ვიწრო, მაგრამ სახელური ერთ მათგანს უფრო დიდი 
აქვს, ვიდრე მეორეს.  ერთი შეხედვით, სახელურებს შორის 
განსხვავება აშკარაა, მაგრამ როგორია მათგან მიღებული 
საერთო შთაბეჭდილება და აქვს თუ არა ინდივიდუალობა 
გამოსაკვლევ დიზაინს, ამის დადგენა მარტივი არ არის.
დიზაინის ინდივიდუალობის შეფასება ხდება ინფორმირებული 
მომხმარებლის მიერ. როგორც სახელიდან ჩანს, 
ინფორმირებული მომხმარებელი ვერ იქნება დიზაინერი, 
ან ტექნიკური ექსპერტი ან მეწარმე. ეს პიროვნებაა, 
რომელიც იყენებს კონკრეტული სახის პროდუქტს, გააჩნია 
გარკვეული ინტერესი მის მიმართ, იცნობს მიღწევებს მისი 
წარმოების სფეროში და ამ ცოდნაზე დაყრდნობით შეუძლია 
გამოსაკვლევი დიზაინის შედარება ცნობილ დიზაინებთან. 
ასეთი პიროვნება ადვილად შეამჩნევს დიზაინებს შორის 
მსგავსებასა და განსხვავებას, მაგრამ ყურადღებას არ 
მიაქცევს უმნიშვნელო სხვაობას. მაგალითად, საბავშვო 
სათამაშოს დიზაინის ინდივიდუალობის შეფასებისას 
ინფორმირებული მომხმარებელი შეიძლება იყოს 5-10 წლის 
ბავშვი ან მარკეტინგის მენეჯერი; სტიკერების შემოწმების 
დროს ახალგაზრდა, ვინც აგროვებს მათ ან იყენებს პირადი 
ნივთების გასაწყობად; ნაბეჭდი პროდუქციის შეფასების 
დროს-ბარათების კოლექციონერი ან კომიქსების მკითხველი 
და ა.შ.
როგორც უკვე აღინიშნა, დიზაინის ინდივიდუალობის 
განსაზღვრისას აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული 
დიზაინერის თავისუფლების ხარისხი დიზაინის შექმნის დროს, 
ანუ ის გარემოებები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოს 
დიზაინერმა შემოქმედებითი შრომის პროცესში, რათა 
პროდუქტმა, რომლისთვისაც არის გამიზნული დიზაინი, 
დააკმაყოფილოს როგორც ტექნიკური, ისე ერგონომიკული 
და ესთეტიკური მოთხოვნები. დიზაინერის თავისუფლების 
ხარისხი დამოკიდებულია იმ პროდუქტის არსსა და 
დანიშნულებაზე, რომელში გამოსაყენებლადაც შეიქმნა 
დიზაინი და, ასევე, მრეწველობის იმ დარგზე, რომელსაც 
მიეკუთვნება ეს პროდუქტი. 
ჩვეულებრივ, დიზაინის შექმნისას, დიზაინერის თავისუფლების 
ხარისხი შეზღუდულია პროდუქტის ან მისი ელემენტების 
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ტექნიკური ფუნქციითა და იმ  ნორმატიული მოთხოვნებით, 
რომლებიც განაპირობებს ზოგიერთი ნიშნის სტანდარტულად, 
დადგენილი ნორმებით შესრულებას, რაშიც დიზაინერის 
შემოქმედება ვერ გამოვლინდება. რაც მეტი თავისუფლება 
აქვს დიზაინერს შემოქმედებით პროცესში, მით მეტი 
განსხვავება მოითხოვება დიზაინებს შორის იმისთვის, რომ 
დიზაინმა დააკმაყოფილოს ინდივიდუალობის მოთხოვნა, 
და პირიქით, რაც მეტად არის შეზღუდული დიზაინერის 
თავისუფლების ხარისხი, მით ნაკლები სხვაობაა საჭირო 
ინფორმირებულ მომხმარებელზე განსხვავებული 
შთაბეჭდილების მოსახდენად და დიზაინის ინდივიდუალობის 
პირობის დასაკმაყოფილებლად. მაგალითად, თუ გრაფიკული 
სიმბოლოს ან ქსოვილის მოხატულობის შესრულებისას 
დიზაინერს გააჩნია ფართო შემოქმედებითი თავისუფლება, 
ის გარკვეულწილად შეზღუდულია, მაგალითად, ბოთლის, 
საათის, ან ავტომანქანის დიზაინის შექმნის დროს. ამ 
შემთხვევაში, დიზაინების შედარებისას მცირე განსხვავებაც 
კი შეიძლება ჩაითვალოს დიზაინის ინდივიდუალობის 
გამოვლინებად.
მაგალითად, ევროპის შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის 
უწყების (OHIM) გამაუქმებელმა განყოფილებამ განიხილა 
საჩივარი სატრანსპორტო საშუალების თვალის (დისკოს)
დიზაინის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ იმ მოტივით, 
რომ მას არ გააჩნდა სიახლე და ინდივიდუალობა ადრე 
დარეგისტრირებულ დიზაინთან შედარებით.
კომისიამ გაითვალისწინა რა იმ პროდუქტის დანიშნულება 
და ფუნქცია, რომლისთვისაც იყო შექმნილი დიზაინი, 
გადაწყვიტა, რომ: დისკო არის შედგენილი პროდუქტის-
ავტომანქანის შემადგენელი ნაწილი, რომლის ჩვეულებრივი 
გამოყენებისას, მისი განსაზღვრული ნაწილი, კერძოდ, 
მისი პროფილი არ არის ხილული, ამიტომ დიზაინის ეს 
ნიშნები გამოირიცხება დაცვიდან. რაც შეეხება დანარჩენ 
ნიშნებს, მიუხედავად მსგავსებისა, ამ დიზაინებს შორის არის 
განსხვავება, კერძოდ, დასაცავი დიზაინის მანები უფრო 
ვიწრო და პერფორირებულია, ადრინდელ დიზაინზე კი მანები 
გაყოფილია ღარაკით. ეს განსხვავება არ არის უმნიშვნელო 
და ამიტომ, დიზაინი აკმაყოფილებს სიახლის მოთხოვნას.
რაც შეეხება ინდივიდუალურ ხასიათს, იგი განისაზღვრება 
ინფორმირებული მომხმარებლის მიერ, ამასთან, 
გაითვალისწინება დიზაინერის თავისუფლების ხარისხი ამ 
დიზაინის შექმნისას.
ინფორმირებული მომხმარებელი იცნობს ამ სფეროს, 
მისთვის ცნობილია სატრანსპორტო საშუალებების თვლები 
და დისკოები, რომლებიც ცნობილი იყო გასაჩივრებული 
დიზაინის პრიორიტეტის თარიღამდე, იცის, აგრეთვე, 
რომ დიზაინერის თავისუფლების ხარისხი შეზღუდულია ამ 
პროდუქტის ფუნქციით, რომლის შესასრულებლადაც დისკოს 
აუცილებლად უნდა ჰქონდეს წრიული ფორმა და მორგვი 
თვალის მონტაჟისა და ფიქსაციისათვის განკუთვნილი 
ნახვრეტებით. დისკოს ფერსოს წრიული ნაწილი, ფორმა და 
ზომა უნდა შეესაბამებოდეს სალტეს, ამიტომ ერთადერთი 
ნაწილი, რომელიც შეიძლება დიზაინერმა შემოქმედებითად 
განავითაროს, დაკავშირებულია დისკოს წინა მხარის 
დიზაინთან, რომელიც, ჩვეულებრივ, ავსებს ავტომანქანის 
დიზაინს და ხაზს უსვამს მის დინამიკასა და ელეგანტურობას. 
არსებული დისკოების უმეტესობა შესრულებულია 
რადიალურად განლაგებული მანებით, რასაც, აგრეთვე, 
ითვალისწინებს ინფორმირებული მომხმარებელი. მან იცის, 
რომ ამ სფეროში ბაზარი გაჯერებულია ამ ტიპის დისკოებით, 
ამიტომ ის უფრო მგრძნობიარეა ამ ტიპის ნაწარმს შორის 
განსხვავებების მიმართ და თუმცა დასაცავად ადრინდელ 
დიზაინებს აქვთ ფერსოს და მორგვის ერთნაირი შესრულება 
და მანების ერთნაირი კონფიგურაცია და რაოდენობა, 
განსხვავებაა მანების ახალ დიზაინში, რაც გამოიხატება 
მის უფრო მსუბუქ შესრულებაში პერფორირებული მანების 
ხარჯზე, ინფორმირებული მომხმარებლის ხედვით ქმნის 

განსხვავებულ საერთო შთაბეჭდილებას, ამიტომ მიიჩნევა, 
რომ გასაჩივრებულ დიზაინს გააჩნია ინდივიდუალობა.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამაუქმებელმა განყოფილებამ 
არ დააკმაყოფილა საჩივარი და ძალაში დატოვა 
რეგისტრაცია.
გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, არსებობს, აგრეთვე, რამდენიმე 
სხვა პირობაც, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია 
დიზაინის სამართლებრივი დაცვისათვის. კერძოდ:
სამართლებრივი დაცვა არ მიენიჭება დიზაინს, თუ ის 
წარმოადგენს ან შეიცავს სამრეწველო საკუთრების დაცვის 
პარიზის კონვენციის 6ter მუხლში აღნიშნულ, რომელიმე 
ქვეყნის სახელმწიფო სიმბოლიკას, ფულის ნიშანს ან სხვა 
სახელმწიფო ემბლებას, ან  საერთაშორისო ორგანიზაციის 
გერბს, დროშას, ან სხვა ემბლემას, მათ სახელწოდებას 
ან აბრივიაციას, მისი გამოყენების თაობაზე შესაბამისი 
კომპეტენტური ორგანოს თანხმობის გარეშე.
დაუშვებელია, აგრეთვე, რომ დიზაინი შეიცავდეს 
საქართველოში დარეგისტრირებულ ადგილწარმოშობის 
დასახელებას (მაგ.: ხვანჭკარა, წინანდალი, საირმე, 
ბორჯომი) ან გეოგრაფიულ აღნიშვნას (მაგ.: ჭაჭა, ჩურჩხელა, 
სულგუნი), მათი დარეგისტრირება შესაძლებელია მხოლოდ 
რეგისტრაციის მფლობელთა ნებართვით. ხოლო თუ დიზაინში 
გამოყენებულია სხვა პირის მიერ ადრე დარეგისტრირებული 
ან საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშანი, ან 
საავტორო უფლებით დაცული ნაწარმოები, ასეთი დიზაინის 
რეგისტრაცია ბათილდება სასამართლოს მიერ შესაბამისი 
უფლებამოსილი პირის საჩივრის საფუძველზე.
დიზაინის, როგორც სამრეწველო საკუთრების ერთ-ერთი 
ობიექტის ცნების და მისი სამართლებრივი დაცვის პირობების 
ცოდნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დიზაინერებისა და 
მეწარმეებისთვის, რადგან დიზაინი ის საქმიანი აქტივია, 
რომელსაც შეუძლია გაზარდოს მწარმოებლის რეიტინგი და 
მისი პროდუქციის ფასი, ხოლო დიზაინის სამართლებრივი 
დაცვა უზრუნველყოფს სამართლიან მოგებას. ამასთან, 
მოიპოვებს რა მეწარმე განსაკუთრებულ უფლებას აკრძალოს 
მისი ნებართვის გარეშე იმ პროდუქტის დამზადება, გაყიდვა, 
გასაყიდად შეთავაზება, გამოყენება, იმპორტი, ან ექსპორტი, 
რომელშიც ჩართულია დიზაინი ან რომლისთვისაც ის 
გამოიყენება, იგი დაცული ხდება არაკეთილსინდისიერი 
კონკურენტებისგან, რომელთაც შეუძლიათ მიითვისონ 
წარმატებული დიზაინის მქონე პროდუქტი, შეავიწროვონ 
კეთილსინდისიერი მეწარმე, ან სულაც განდევნონ ის 
ბაზრიდან. დაცვის ეფექტური სისტემა კი უზრუნველყოფს 
კეთილსინდისიერი კონკურენციისა და ვაჭრობის წესების 
დაცვას, რაც ხელს უწყობს კომერციულ აქტივობას და, 
შედეგად, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას.

ავტორი: ეთერ მეტრეველი

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

სასაქონლო ნიშნების, 
გეოგრაფიული აღნიშვნების 
და დიზაინის დეპარტამენტის, 
დიზაინის განყოფილების 
უფროსი
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ავტორი: ზურა ჯიშკარიანი

ფოტო: სერგი ბარისაშვილი, მარიამ ჯანაშია

გია დვალი
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შეიძლება თანმიმდევრობა ოდნავ ამერიოს, მაგრამ 
სამყაროში, სადაც გაცილებით საინტერესო რაღაცეები 
ხდება, ამას არაუშავს. მგონი პირველად, გია დვალს 
"ქუჩის აკადემიაში" მოვუსმინე. ღია ცის ქვეშ, ძველი 
ქარხნის წინ ბევრი ხალხი იყო შეკრებილი და გია დვალი 
დაღამებამდე საუბრობდა "ჩვილ სამყაროებზე", ცარცით 
ხაზავდა კონცეფციებს ქარხნის დაჟანგული რკინის 
კარებზე. ეს ნახაზები ლექციის მერე კიდევ რამდენიმე თვე 
დარჩა კარებზე, როგორც უჩვეულო ურბანული გრაფიტი, 
რომელიც სამყაროს საიდუმლოებებზე ცდილობს 
ესაუბროს გამვლელს. მერე, მოვიდა წვიმა და წაშალა 
ნახატი.
შემდეგ იყო შეხვედრა გუდაურში. მე და ჩემი მეგობარი 
ალექს ჩიღვინაძე საქართველოში დროებით ჩამოსულს 

ვესტუმრეთ, ჯერ დიდი ხანი ვიხეტიალეთ დათოვლილ 
გორაკებზე, ვსაუბრობდით უამრავ თემაზე კოსმოლოგიის 
გარდა: სამყაროს სიმულაციაზე კვანტური კომპიუტერებით, 
გუდაურში სრიალის სიამოვნებებზე, ცნობილ 
მეცნიერებზე... ბოლოს კი თითო ჭიქა წითელი ღვინით 
დავასრულეთ "სამყაროს სადღეგრძელო" მის სახლში. 
მესამე შეხვედრა ისევ ლექციაზე იყო. თუ არ ვცდები 
შობა დღეს მოვიწვიეთ. სივრცეში, სადაც ლექცია უნდა 
ჩატარებულიყო, პარალელურად გამოფენა იყო, ასე 
რომ აქაც საკმაოდ სიურეალისტური სურათი გაიშალა, 
რამდენადაც გია დვალის უკან, როცა ის "ალისას 
კოსმოსურ სიმებზე" საუბრობდა, უცნაური სკულპტურა 
იდგა, ცოტა ანგელოზის, ცოტა კიბერ ელფის ნაზავი. 
ყოველ შემთხვევაში ჩემი აღქმით. 
აი მოცემული ინტერვიუს ჩაწერა კი რატომღაც 
გართულდა. ჯერ მე ვერ დავლაგდი, შემდეგ გიას არ 
ეცალა, რამდენიმე თვე მხოლოდ მეილზე მიმოწერებით 
ვგეგმავდით ინტერვიუს და ბოლოს როგორც იქნა 
შევხვდით.
ჩემთვის ყველა ეს შეხვედრა რაღაც ახალ 
მიკრორევოლუციებს ახდენდა აღქმაში, ერთია, 
როცა ესეთ თემებზე ფიქრობ, მეორეა, როცა ხვდები 
ადამიანს, ვინც უშუალოდ იკვლევს სამყაროს და გიყვება 
ამას. ჩვენთან გეტოებში, არ საუბრობდნენ სამყაროს 
დაბადებაზე ან დასასრულზე.
გრილ ვერანდაზე, ურბანულ ედემის ბაღში, უამრავი 
მცენარით გარშემორტყმულები მაგიდასთან დავსხედით.
ჩემს გვერდით თინა ზის, ისმის ფოტოგრაფის ჩხაკუნი, 
შორიდან კი მანქანების ხმა მოაქვს ექოს. გია დვალი კი 
ცდილობს ამიხსნას რა კავშირშია შავი ხვრელები კვანტურ 
კომპიუტერებთან, ან პირიქით.

კვანტური კომპიუტერი 

- ანუ, ეხლა თქვენი პროფესიის გარდა კიდევ რამით ხართ 
დაკავებული?

- მმ... არა, უბრალოდ ჩემი პროფესია გაფართოვდა... - 
სიცილით ამბობს გია დვალი.

- გაფართოვდა? და რეები მოიცვა?

- ნუუ, ნახევრად ვხუმრობ რა თქმა უნდა... მაგრამ 
ინტერდისციპლინარული გახდა... ჩვენ ეხლა ფუნდამენტურ 
მეცნიერებაში ვმუშაობთ, მაგრამ ბოლო დროს რაღაც სხვა 
ახალი საინტერესო მიმართულებები გამოიკვეთა, რომელსაც 
შეიძლება ჰქონდეს ინტერდისციპლინარული მნიშვნელობა, 
მაგალითად კვანტური კომპიუტერებისთვის. და ეგ საკითხი 
ძაან გვაინტერესებს. 
კვანტური კომპიუტერი ძალიან მაგარი რაღაცაა. ეს არის  
საერთოდ ჩვეულებრივი კომპიუტერი. ‒ რა პრინციპით 
მუშაობს? კომპიუტერი ინახავს ინფორმაციას და აკეთებს 
პროცესირებას. ინფორმაციის შენახვა ხდება ბიტებში. ბიტი 
არის რაღაც სისტემა, რომელიც შეიძლება იყოს მხოლოდ 
ორ მდგომარეობაში: აი მაგალითად, შუქი შეიძლება იყოს 
ანთებული ან ჩამქრალი, ბიტებს ორი პასუხი აქვთ: კი ან 
არა. ნებისმიერ სისტემას, რომელსაც შეუძლია იყოს მარტო 
ორ მდგომარეობაში, ბიტის ფუნქცია შეუძლია შეასრულოს. 
ჩვენ რასაც ვხმარობთ ეგ კომპიუტერები ამ პრინციპზეა 
დაფუძნებული, ნებისმიერ მესიჯს, ინფორმაციას ციფრული 
კომპიუტერი ინახავს როგორც ნოლებისა და ერთების წყებას. 
ამას ჰქვია ე.წ. კლასიკური კომპიუტერი. 
ეხლა რა ხდება კვანტურ კომპიუტერში? კვანტურმა მექანიკამ 
მოიტანა ისეთი კონცეპტები, რომლებიც ასე ვთქვათ 
ადამიანის კომფორტული აზროვნების სფეროდან გადის.
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იმიტომ, რომ ჩვენ მარტივად აზროვნებას ვართ მიჩვეულები, 
ჩვენი კომფორტის სფერო გვაქვს შექმნილი, რომლის 
ფარგლებშიც ვაზროვნებთ. მაგალითად, ჩვენთვის ცხადია, 
რომ გასაღები, რომელიც ხელში მიჭირავს, შეიძლება იდოს 
ყუთში, ან არ იდოს ყუთში, გახსოვთ შროდინგერის კატა? 
შროდინგერის ექსპერიმენტში, შავ ყუთში მოთავსებული 
კატა შეიძლება იყოს ცოცხალი, ან შეიძლება იყოს მკვდარი. 
მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთვის პასუხი გარკვეულია, 
ჩვენ ვიცით: ან არის ან არა. კი მე შემიძლია ეხლა გასაღები 
სხვა ოთახში გავიტანო და ან დავტოვო იქ, ან არ დავტოვო 
და თქვენ არ გეცოდინებათ ეს გასაღები იმ ოთახშია თუ არა, 
მაგრამ ყველა ვარიანტში ბოლობოლო იტყვით, რომ ან არის 
ან არა. აი კვანტურმა მექანიკამ კი მოიტანა სრულიად ახალი 
ხედვა სამყაროსი და ეს ხედვა გვეუბნება ჩვენ, რომ ასე 
მარტივად არ არის ყველაფერი და სისტემა შეიძლება იყოს 
ე.წ. სუპერპოზიციაში. 
სუპერპოზიცია ახალი კონცეპტია, რომელსაც ანალოგი 
ამ ჩვენი კომფორტული აზროვნების სფეროდან არ აქვს, 
ანუ ჩვეულ ენაზე ვერ განმარტავ და ეს გულისხმობს 
იმას, რომ სისტემა შეიძლება იყოს ერთდროულად ორ 
მდგომარეობაში. სიტყვებით ამაზე უკეთესად განმარტება 
ძნელია, მათემატიკურად შედარებით ადვილია ამის აღწერა 
და სიადვილის გარდა ძალიან ლამაზიცაა. კლასიკური 
აზროვნებისგან განსხვავებით, კვანტური მექანიკა გვეუბნება, 
რომ სინამდვილეში არსებობს მდგომარეობა, რომელიც 
ამ ნულის და ერთის სუპერპოზიციაა. სუპერპოზიცია 
ავტომატურად მოიცავს იმას, რომ რაღაც ალბათობით ნულია 
და რაღაც ალბათობით - ერთია, მაგრამ ამავდროულად ამაზე 
მეტია.

- ანუ, თან არის და თან არ?

- თან არის და თან არ არის. ანუ არის მდგომარეობა, 
რომელიც ამ ორ მდგომარეობას მოიცავს ერთდროულად. 

აქედან შეგვიძლია გადავიდეთ კვანტური კომპიუტერის 
ახსნაზე. თუ ჩვეულებრივ კომპიუტერებს გააჩნიათ ბიტი, ანუ 
მხოლოდ ორი მდგომარეობა, კვანტურ კომპიუტერს გააჩნია 
კუბიტი. ანუ კვანტური ბიტი. ამ შემთხვევაში კვანტურ ბიტს ის 
უპირატესობა აქვს, რომ ის შეიძლება ნულიც იყოს, ერთიც 
იყოს და სუპერპოზიციაც იყოს. ანუ პირდაპირი გაგებით 
კვანტური კომპიუტერი არის გაცილებით უფრო მძლავრი, 
ვიდრე კლასიკური კომპიუტერი,შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის 
კაცობრიობისთვის ცნობილ ყველაზე მძლავრ კომპიუტერებზე 
უფრო მძლავრია. 
პრობლემა მხოლოდ ის არის, რომ კვანტური კომპიუტერი 
ჯერ არ აგვიშენებია კაცობრიობას. რა თქმა უნდა პროგრესი 
უკვე მიდის ამ მიმართულებით და რაღაც დეტალები უკვე 
იქმნება. და საბოლოო ჯამში, თუ რა თქმა უნდა გაკეთდება 
კვანტური კომპიუტერი, ის გაცილებით მძლავრი იქნება და მას 
ვერ შეადარებ დღევანდელ კომპიუტერებთან. 

- და რა გადაკვეთა აქვს ამას კოსმოლოგიასთან და თქვენს 
კვლევებთან?

- ეხლა რა კავშირშია ეს ჩვენს კვლევებთან. ჩვენ 
გვაინტერესებს და ვმუშაობთ შავი ხვრელების თემაზე. 
საერთოდ შავ ხვრელს ინფორმაციის შენახვის და 
პროცესირების ძალიან საინტერესო თვისებები აქვს. 
ფაქტიურად, ინფორმაციის შენახვის თვალსაზრისით, შავი 
ხვრელი ყველაზე უმძლავრესი კვანტური კომპიუტერია. ეს 
ფაქტი აქამდეც იყო ცნობილი. არსებობს  ე.წ. ბეკენშტეინის 
ინფორმაციული ზღვარი. სამწუხაროდ ეს მეცნიერი ცოტა ხნის 
წინ გარდაიცვალა. 

- და რას ნიშნავს ეს ზღვარი? 

- ნიშნავს შემდეგს: მაქვს მაგალითად რამე ყუთი და თქვენ 
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შეიძლება გაინტერესებდეთ თუ რა არის მაქსიმალური 
ინფორმაცია, რომელიც ამ ყუთის მოცულობაში შეგიძლიათ 
შეინახოთ. და მაქსიმალური ინფორმაციის ზღვარი დგება იმ 
მომენტში, როცა ეს ყუთი შავი ხვრელი გახდება. იმის მეტს 
უბრალოდ ვერ შეინახავთ. თუ შეეცდებით კიდევ ინფორმაცია 
დაამატოთ, ის გაიზრდება და უბრალოდ უფრო დიდი შავი 
ხვრელი იქნება. 
ანუ შავი ხვრელი არის ინფორმაციის ყველაზე კომპაქტური 
შემნახავი. ეს ფაქტი ჩვენთვის ცნობილი იყო, მაგრამ 
ცნობილი არ იყო თუ როგორ ხდება ამ ინფორმაციის შენახვა. 
ჩვენი ჯგუფი სწორედ ამ თემაზე მუშაობს და ჩვენ გვგგონია, 
რომ ჩვენ მივხვდით ანუ გავშიფრეთ როგორ ხდება 
ინფორმაციის შენახვა შავ ხვრელში. 
ასე რომ, ჩვენი ფუნდამენტური კვლევის მიზანი ეხლა არის 
ლაბორატორიის პირობებში იმიტაცია გავუკეთოთ ისეთივე 
ტიპის კვანტური ინფორმაციის პროცესირებას, როგორსაც 
შავი ხვრელი აკეთებს.  ეს იდეა ჩვენმა ჯგუფმა შემოიტანა და 
ეხლა მაგაზე ვმუშაობთ. 

სთორითელინგის ტრადიციას უძველესი დროიდან 
მეცნიერებამდე  ჯერ კიდევ შამანები და ძველი 
ფილოსოფოსები იყენებდნენ. როგორ გინდა აუხსნა 
თანატომელს რა დაინახე, როცა წინაპრებს შეხვდი? რა თქმა 
უნდა ანალოგიით, რომელიც ურთულეს გამოცდილებებს 
თუ იდეებს, ყველაზე მარტივი ენით გიხსნის. ამბობენ, რომ 
საუკეთესო მეცნიერები ასევე კარგი სთორითელერები არიან. 
სწორედ ასე, ნახევრად ხუმრობით გია დვალი მიხსნის შავ 
ხვრელს, როგორც კრიზისში მყოფ სახელმწიფოს:

კოლექტიური ეფექტები 

- ინფორმაციის შენახვა შავ ხვრელში ყოველთვის ხდება 
კუბიტებში. ეს კუბიტები შეგვიძლია აღვწეროთ როგორც 
კოლექტიური მდგომარეობები. შავი ხვრელი ასე შეგიძლიათ 
წარმოიდგინოთ - ეს არის ძალიან კომპაქტურად ჩალაგებული 
ბევრი ნაწილაკის, უფრო სწორედ ჩვენი თეორიის მიხედვით 
გრავიტონების ერთობლიობა.
აი, დავუბრუნდეთ ყუთის მაგალითს. ავიღოთ, ვთქვათ, ეს ყუთი 
და ავავსოთ ის გრავიტონებით...
აქ, სანამ გავაგრძელებთ, გავიხსენოთ კიდევ ერთი მომენტი, 
რომელიც ანალოგიისთვის გამოგვადგება: როგორც იცით, 
ბუნებაში არსებობს ე.წ. კოლექტიური ეფექტები. ეგეთ 
ეფექტებს სოციუმშიც აქვს ადგილი, მაგალითად, როდესაც 
რაღაც კრიტიკულ ზღვარს აღწევს ერთად შეკრებილი 
ადამიანების რაოდენობა, ხალხს უჩნდება ახალი თვისებები, 
რომლებიც ცალკე აღებულ თითოეულ ამ ადამიანს არ გააჩნია 
და ასე წარმოიქმნება კოლექტიური ფენომენი. კოლექტიურმა 
ფენომენმა შეიძლება უეცარი რევოლუცია გამოიწვიოს ან 
საერთოდ დაანგრიოს ქვეყანა. კოლექტიური ფენომენი 
შეიძლება სახიფათო იყოს ადამიანებში. ჩვენ, სხვათაშორის, 
ბევრჯერ მოვესწარით ეგეთ რამეებს ჩვენს ქვეყანაში.  
ჰოდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაწილაკებსაც ზუსტად 
ეგრე მოსდით. თუ ნაწილაკების რაოდენობა აღწევს რაღაც 
კრიტიკულ ზღვარს, მაშინ კოლექტიური ეფექტები ხდება 
ძალიან მნიშვნელოვანი. 

- ან, რას ნიშნავს: კოლექტიური ეფექტები ხდება 
მნიშვნელოვანი?

- მოდი ესე შევადარებ, არ ვიცი რამდენად ისეთი შედარებაა 
ან რამდენად გამომყვება თქვენი მკითხველი, მაგრამ მე 
მიყვარს ასეთი შედარება: 
მოკლედ, შავი ხვრელი შეესაბამება ნაწილაკების ჩაწყობის 
ისეთ ზღვარს, როდესაც სისტემა ხდება კვანტურ-კრიტიკული. 
არასტაბილური. 
აი, წარმოვიდგინოთ დიდი ქვეყანა, ბევრი ადამიანის 
ერთობლიობა, სოციუმი, რომელსაც აქვს სტაბილური 
ეკონომიკა, დემოკრატია და ა.შ.  აქ, გარკვეული გადახრები 

თუ ფლუქტუაციები არ იწვევს არასტაბილურობას. ეგეთ 
ქვეყანაში შეიძლება გყავდეს ვინმე ულტრანაციონალისტი, 
ან საერთოდ ფაშისტი გიჟი, მაგრამ იმის გამო, რომ ქვეყანა 
სტაბილურია და მათი რიცხვი დიდი არაა - ეს პატარა 
ფლუქტუაციები დიდ ცვლილებებს არ იწვევს და უმნიშვნელოა. 
ქვეყანა ისევ სტაბილურად აგრძელებს განვითარებას. მაგრამ 
ეხლა წარმოვიდგინოთ სხვა ქვეყანა, რომელიც აფეთქების 
ზღვარზეა: აი ესეთ ქვეყანაში პატარა ფლუკტუაციებმა  
შეიძლება განმსაზღვრელი როლი ითამაშოს. აი ესეთი ტიპის 
სისტემაა კრიტიკული სისტემა, ანუ ესეთი სისტემა ძალზედ 
სენსიტიურია უმცირესი შეშფოთებების მიმართაც კი. 
ასეთი სისტემები ძალიან მგრძნობიარეები არიან 
კორელაციების მიმართ. როგორ ინახავს ეგეთი სისტემა 
ინფორმაციას? უხეშად რო ვთქვათ, შეადარეთ როგორ 
სწრაფად ვრცელდება, მაგალითად, ჭორები. 
როდესაც ასეთ კრიტიკულ სისტემაში რაღაც ინფორმაცია, 
ცვლილება შედის, სისტემა ამას სადღაც ლოკალურად კი არ 
ინახავს, არამედ ინახავს გლობალურად, ის მას მთლიანად 
ეხება და მოედება. ანუ ინფორმაციის პროცესირება და 
შენახვა ხდება ძალიან სწრაფად და ეფექტურად.
აი შავი ხვრელი ამის მაგვარი სისტემაა, ეს არის სისტემა, 
რომელიც არის კრიტიკულ მდგომარეობაში და ამიტომ 
ძალიან ეფექტურად ახდენს ინფორმაციის შენახვას და 
პროცესირებას.

- ანუ, თუ დავადგენთ, როგორ ინახავს ინფორმაციას შავი 
ხვრელი, შემდეგ ამის გამოყენებას შევძლებთ კვანტური 
კომპიუტერებისთვის?

- კი. ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაინტერესებს 
კვანტური კომპიუტერების კომერციული პოტენციალი, 
ჩვენთვის პირველ რიგში ფუნდამენტური კვლევაა 
საინტერესო. დანარჩენი უკვე სხვა ეტაპია თუ ვინ როგორ 
გამოიყენებს კვლევის შედეგებს. 

- და რას მოგვიტანს პერსპექტივაში კვანტური კომპიუტერი?

- კვანტური კომპიუტერი კაცობრიობისთვის იქნება დიდი 
ნახტომი. თუნდაც ის ფაქტი, რომ კვანტური კომპიუტერის 
გამოთვლითი სიმძლავრე რამდენამდე აღემატება 
თანამედროვე კომპიუტერებს - ყველაფერს შეცვლის. 
ცვლილებები ექსპონენციალური სისწრაფით განვითარდება. 

სიტყვა "ექსპონენციალურზე" მახსენდება გამომგონებელი 
და მილიონერი რეი კურცვეილი, მომავალი ტექნოლოგიური 
რევოლუციის წინასწარმეტყველი და ადვოკატი, რომელიც 
მის ერთ-ერთ ბოლო წიგნში კვანტურ კომპიუტერებს 
ხელოვნური ინტელექტის შექმნასთან აკავშირებს და 
ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ შევქმნით ხელოვნურ 
ინტელექტს, ადამიანური ისტორია დასრულდება და დადგება 
ე.წ. ტექნოლოგიური სინგულარობა ‒ მოვლენა, რომლის 
შემდეგ ჩვენ ვერ ვიწინასწარმეტყველებთ ტექნოლოგიების 
განვითარებისა თუ კაცობრიობის ბედს. 

- ხელოვნურ ინტელექტზე დღეს უამრავი ადამიანი მუშაობს. 
მაგრამ, აქ ფრთხილად უნდა ვიყოთ: პირველ რიგში,  
საერთოდ ხელოვნური ინტელექტი რას ნიშნავს მაგის 
განმარტება მარტივი არ არის. ანუ, სად უნდა დავადგინოთ 
ზღვარი, რა მომენტიდან ჩათვლით თქვენ, რომ კომპიუტერი 
გახდა, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალი? რა მომენტიდან უნდა 
ჩავთვალოთ, რომ მან ცნობიერება შეიძინა და აზროვნებს?  
არ არის მარტივი ამის დადგენა. ეს საერთოდ მომავლისთვის 
უამრავ ახალ კითხვას აჩენს, რომელიც მოიცავს უამრავ 
სფეროს: ეთიკას, ფილოსოფიას და ა.შ. იმიტომ რომ, 
თუ ჩავთვლით, რომ კომპიუტერი გახდა ცნობიერი, მაშინ 
გამოდის, რომ მას უფლებები უნდა მიანიჭო. ხომ არ 
შეიძლება გყავდეს ცნობიერი არსება, რომელსაც უფლებები 
არ ექნება და მონასავით გეყოლება? არ შეიძლება, ხო? 
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ესეიგი რაღაც მომენტში უფლებების თემაც შემოდის. ანუ, 
თუ წარმატებულად მივაღწიეთ ხელოვნური ინტელექტის 
განხორციელებას, ის საბოლოოდ კვლევითი სფეროდან უკვე 
სხვა სფეროებშიც გადაინაცვლებს და სოციალური ცხოვრების 
ყველა ასპექტს შეეხება. 
ეხლა ჩვენი კვლევა, რომელზეც მე გესაუბრეთ, არ არის 
მიმართული ამ იდეებისკენ, ის, რაზეც ჩვენ ვმუშობთ, არის 
კვანტური კომპიუტინგის (გამოთვლების)  ახალი იდეა, 
რომელიც ჯერ კიდევ საწყის სტადიაშია. ჩვენ გავიგეთ, თუ 
როგორ მუშაობს ბუნებაში რაღაც ობიექტი, ამ შემთხვევაში 
შავი ხვრელი, და ეხლა გვინდა ეს განვაზოგადოთ, ანუ ეს 
ცოდნა პრაქტიკულად გამოვიყენოთ. ეს აბსოლუტურად 
დამოუკიდებელია ხელოვნური ინტელექტის თემისაგან 
და არავინ იცის საერთოდ გადაიკვეთება თუ არა მასთან 
‒ სავსებით შესაძლებელია მომავალში თქვენ გქონდეთ 
უმძლავრესი კვანტური კომპიუტერი, რომელიც ურთულეს 
ოპერაციებს აკეთებს, მაგრამ საერთოდ არ არის ცნობიერი. 
ეს ორი სხვადასხვა რაღაცაა. ამ ეტაპზე მე და ჩემს 
გუნდს  გვაინტერესებს ფუნდამენტური ფიზიკის გაგება, 
გვაინტერესებს როგორ მუშაობს რაღაცეები და შემდეგ ამის 
იმიტაცია ლაბორატორიაში. და მერე უკვე გამოჩნდება რა 
შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს. ეს, რაზეც ვლაპარაკობთ, 
ჯერ კიდევ შორეული თეორიული პერსპექტივებია. 

სადღაც ერთი ჩემი საყვარელი მწერალი წერდა, რომ 
კვანტური ფიზიკა, გაცილებით რადიკალურად ცვლის 
და აფართოებს  ადამიანის ცნობიერებას, აზროვნების 
პარადიგმებს, ვიდრე ჯადოსნური შრუმები, ლიტერატურა 
და მუსიკა ერთად აღებული.

კვანტური მექანიკა, როგორც აზროვნების 
ახალი წესი

- კლასიკური მეცნიერება გაცილებით ადვილად შესაცნობ 
და ასახსნელ სამყაროს სურათს ხატავდა, თანამედროვე 
თეორიები ხშირად, ბევრი ადამიანისთვის, მაგალითად 
როგორც ჩემთვის, რომელსაც არ აქვს სპეციალური 
განათლება მიღებული ფიზიკაში ან კოსმოლოგიაში, ცოტა 
ეგზოტიკური სამეცნიერო ფანტასტიკასავით ჟღერს. 
ადვილია დაიბნე, მაგალითად, როცა მეუბნებით, რომ 
ეს გასაღები თან აქ დევს და თან არ არის ‒ ლოგიკური 
აზროვნებისთვის რთული აღსაქმელია. რა ენით უნდა 
ელაპარაკოს მეცნიერი ადამიანებს, რომლებსაც არ 
ესმით მათემატიკის ან კვანტური მექანიკის ენა, როგორ 
ხდება ამ ფუნდამენტური ენებიდან ამ ახალი კონცეპტების 
“გადმოთარგმნა” ჩვენს ენებზე, რომლებიც ღრმა წარსულში 
შეიქმნა და ჩამოყალიბდა და სადაც ასეთი კონცეპტებისთვის 
სიტყვებიც კი არ არსებობს?

- ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა. რამოდენიმე საკითხია 
ერთდროულად. ერთი საკითხია ეგზოტიკური თეორიები, 
რომლებიც ინტერნეტის ეპოქაში, სადაც უამრავი თავისუფალი 
სივრცე არსებობს, უხვად იდება სხვადასხვა საიტებზე. 
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რაღაც მოიგონოს და დადოს. 
მაგრამ ნებისმიერი ადამიანის მიერ მოგონილი მოძღვრება 
არ არის მეცნიერული თეორია. ამიტომ ასეთი სტატიების თუ 
მოძღვრებების 99.9%-ს არანაირი მეცნიერული ღირებულება 
არ გააჩნია. ვიღაც ხალხი ცდილობს რაღაც თავისი იდეები 
გაახმოვანოს, ამაში ცუდი არაფერია, უბრალოდ არ უნდა 
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ავურიოთ მათი იდეები მეცნიერულ თეორიებს. 
რაც შეეხება მეცნიერების ისეთ ახალ კონცეპტებს, რომლებიც 
ადამიანის ჩვეული აზროვნების კომფორტის ზონიდან 
გადიან - თქვენ იკითხეთ თუ როგორ უნდა განვმარტოთ 
ისინი “ჩვეულებრივ" ენაზე... ეს ცოტა რთული საკითხია, მე 
მინდა ვთქვა, რომ მეცნიერების შიგნითაც არ არსებობს ერთი 
უნივერსალური კომფორტის ზონა, ან საერთო შეთანხმება. 
მეცნიერების შიგნითაც არის დღეს უამრავი ხალხი, საკმაოდ 
ჭკვიანი ხალხი და საკმაოდ კარგი მეცნიერები, ვისაც 
კვანტური მექანიკა სერიოზულ დისკომფორტს უქმნის და 
ვისაც უჭირს შეეგუოს აზროვნების ასეთ სისტემას. კვანტური 
მეცნიერების შექმნის დღიდან უამრავი კარგი მეცნიერი 
წავიდა ამ ქვეყნიდან ისე, რომ კვანტური მექანიკა არ მიიღო, 
არ აღიარა. შორს რომ არ წავიდეთ, შეგვიძლია აინშტაინის 
მაგალითი ავიღოთ. აინშტაინი, რომელმაც თვითონ მისცა 
ძალიან დიდი ბიძგი კვანტური მექანიკის განვითარებას ‒ ისე 
წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ კვანტური მექანიკა ფაქტიურად 
არ მიიღო, ხო? ამიტომ ეს თვითონ მეცნიერების შიგნითაც 
არაერთგვაროვანი თემაა, ზოგს უფრო კომფორტულად 
ეჩვენება, ზოგს უჭირს ამ კატეგორიებით აზროვნება. ხშირად, 
როცა კვანტურ მექანიკაზე ვსაუბრობთ, ძალიან ადვილია 
სიტყვებმა გიღალატონ, მაგრამ მე მაინც მჯერა, რომ 
თუ თეორია მეცნიერულად ღირებულია, მისი სიტყვებით 
სწორად გადმოცემა მაინც შესაძლებელია. იმის მიუხედავად, 
რომ შეიძლება ზოგჯერ რთული იყოს, მე არ მჯერა და 
მითი მგონია ის აზრი, თითქოს რომელიმე კონცეპტის 
გადმოცემა ნორმალურად ადამიანებისთვის  შეუძლებელი 
იყოს. მაგრამ აქ ლაპარაკია სხვა რაღაცაზე, აქ ლაპარაკია 
იმაზე, თუ როგორ ვაზროვნებთ მეცნიერები და რა გვიქმნის 
კომფორტს და რა გვიქმნის დისკომფორტს. მაგალითად 
ჩემთვის კვანტური მექანიკა უაღრესად კომფორტულია, მე არ 
მიჭირს მისი მიღება და გაგება ისეთის, როგორიც ის არის. 
მაგრამ უამრავი ადამიანი ცდილობს გაიმარტივოს აღქმა. 
მაგალითად, როცა კვანტური მექანიკა შეიქმნა, გამოჩნდა 
უამრავი ახალი მიმართულება, ხალხი ცდილობდა კვანტური 

მექანიკის ინტერპრეტაციები გაეკეთებინა. რას ვგულისხმობ 
ინტერპრეტაციებში? ან რატო ცდილობდა ბევრი მეცნიერი 
ინტერპრეტაციების შექმნას? აქ ესეთი ისტორიაა: მაგალითად, 
თქვენ გაქვთ რაღაც მტკიცებულება, რომელიც თქვენი ჩვეული 
აზროვნების კომფორტის ზონიდან გადის, ამ საზღვრებს 
გარეთაა. ჩვენი ტვინი მიჩვეულია კლასიკურად აზროვნებას 
და ჩვენ გვგგონია, რომ აი ეს გასაღები ან აქ უნდა იდოს, ან 
არ უნდა იდოს, ეხლა მოდის კვანტური მექანიკა და გვეუბნება, 
რომ შეიძლება სისტემა ჩვენთვის ნაცნობი მდგომარეობების 
გარდა, იყოს სუპერპოზიციაში. 
ამ დროს კლასიკურ აზროვნებას მიჩვეული ადამიანი 
ცდილობს ეს ახალი კონცეფცია ისევ თავის კომფორტულ 
ენაზე გაიაზროს, თავისი კომფორტის ზონაში მოათავსოს, 
იმის ნაცვლად, რომ გამოვიდეს ამ ზონიდან და სხვანაირად 
აზროვნება დაიწყოს. ამიტომ ცდილობს ამ ახალ 
ინფორმაციას მისცეს გარკვეული ინტერპრეტაცია. 
მაგალითად, არსებობს კვანტური მექანიკის ე.წ. 
"მრავალსამყაროიანი ინტერპრეტაცია". ამ ინტერპრეტაციის 
მიხედვით, ყოველ მომენტში სამყარო უსასრულო 
ვარიანტებად იხლიჩება და ჩვენ ეხლა მის ერთ-ერთ 
ვარიანტში ვართ. ანუ იმის ნაცვლად, რომ მე გავზომო 
და ვთქვა შროდინგერის კატა ცოცხალია თუ არა, ამ 
ინტერპრეტაციის მიხედვით მე ვიტყოდი, რომ სინამდვილეში 
არის ორი სამყარო, არის სამყარო, სადაც ერთი ვარიანტი 
განხორციელდა და კატა ცოცხალია, და ასევე არის 
სამყარო, სადაც კატა დაიღუპა და ჩვენ ამ სამყაროებში, 
ამ ვარიანტებში რაღაცნაირად ვმოძრაობთ. ეს არის 
"მრავალსამყაროიანი ინტერპრეტაციის" მოკლე აზრი, 
მაგრამ ეს ინტერპრეტაცია, რაღაც გაგებით, სინამდვილეში 
ისევ კომფორტისთვის არის შექმნილი. კვანტურ მექანიკას არ 
სჭირდება არავითარი ინტერპრეტაცია, ის ის არის რაც არის, 
რაოდენ არაკომფორტულიც უნდა იყოს ის ჩვენი ჩვეული 
აზროვნებისთვის. 
იმის გამო, რომ ჩვენ ისტორიულად ესე ჩამოვყალიბდით, 
არ ნიშნავს, რომ ფუნდამენტური ცნებები კომფორტულ 
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ენაზე ძალით ვთარგმნოთ, მე მგონია პირიქით, ჩვენ უნდა 
შევეცადოთ და უნდა გადავეწყოთ ახალ ხედვაზე. 

- რამდენად წარმოგიდგენიათ თბილისი, რომელიც 
“კვანტურად აზროვნებს”, შესაძლებელია ესეთი რამე? 
- ვეკითხები და პოპულარული ტოქშოუების წამყვანებს 
სუპერპოზიციაში წარმოვიდგენ.

- ნუ, ახლა მთელი თბილისი არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ადამიანებს 
შეგვიძლია ბევრნაირად ვიაზროვნოთ. უბრალოდ აქამდე 
უნდა მივიდეთ, ამისთვის ცოტა გრძელი გზაა გასავლელი. 
აი განვიხილოთ მეცნიერები როგორ მივდივართ აქამდე: 
ჯერ პირველ რიგში გვაქვს ადეკვატური ენა ამისთვის: 
მათემატიკური ენა. მათემატიკა საბოლოო ჯამში მორიგი 
ენაა, ძალიან კომპაქტური და ადეკვატური ენა. შემდეგ 
გვაქვს უამრავი ამოცანა, უამრავი საკითხი და უამრავ 
სიტუაციაში ხდება ამის გადააზრება. ესეიგი, როცა სტუდენტის 
ტვინი იწყებს კვანტურ მექანიკაზე მუშაობას, როცა იწყებს 
მათემატიკური ენით აზროვნებას, შემდეგ უამრავ სიტუაციაში 
იყენებს ამ ენას, უამრავ კონცეპტს იაზრებს ამ მისთვის ახალი 
ენით. და მერე მისი ტვინი თითქოს გადადის თვისობრივად 
ახალ მდგომარეობაში. თითქოს მის აზროვნებაში რაღაც 
გარღვევა ხდება, იცვლება აღქმა და შემდეგ მისთვის 
ეს ჩვეულებრივი, ბუნებრივი სააზროვნო ენა ხდება. და 
პრინციპში აქამდე ყველას შეუძლია მივიდეს, უბრალოდ ეს 
გრძელი გზა არის გასავლელი. 
მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ ყველამ ამ მათემატიკურ 
ენაზე იაზროვნოს, იმიტომ, რომ სამყაროს აღქმის ყველა ენა 
ადამიანისთვის ერთნაირად ლეგიტიმურია. 
რა შეიძლება მეცნიერებამ გააკეთოს ამ შემთხვევაში? მე 
ასეთი შედარება მომყავს ხოლმე ხშირად: მაგ. რთულ 
მწვერვალზე ასვლა ბევრ ადამიანს არ შეუძლია, ხო? იქ 
ალპინიზმში უნდა ერკვეოდე და ათასი სხვა დეტალია საჭირო. 
მაგრამ  მწვერვალიდან რომ გადმოიხედო და პეიზაჟით 
დატკბე - ეს ყველას შეუძლია. ამიტომ ვიძახი, რომ ჩვენ, 
მეცნიერებს შეგვიძლია სამყაროში გიდის როლი გავუწიოთ 
დაინტერესებულ ადამიანებს, დავანახოთ პეიზაჟი, დავანახოთ 
სამყარო. არ არის აუცილებელი, რომ ყველამ იცოდეს 
მათემატიკური აპარატი და თვითონ გაიაროს ეს სირთულეები, 
მაგრამ საბოლოო შედეგი, შენით მიხვალ აქამდე თუ სხვა 
დაგანახებს - აბსოლუტურ გააზრებას ექვემდებარება. 
მთავარია ეს მიწოდებული იყოს სწორად და არა რაღაცა 
მონაჩმახების დონეზე. 
ეხლა, რა გზებით შეიძლება ამის მიწოდება? ერთ-ერთი გზა 
მაგალითად საჯარო ლექციებია. საჯარო ლექციები ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი გზაა მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის. 
აქ უბრალოდ ერთი "საფრთხე" ისაა, რომ საჯარო ლექციის 
ჩატარება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. ეს რა თქმა უნდა 
ბუნებრივი პროცესია და საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. 
უბრალოდ ხშირად ხდება, რომ ადამიანს ჰგონია, რომ 
რაღაც გაიგო და იწყებს სხვების დამოძღვრას, იმ დროს, 
როცა შეიძლება საერთოდ ვერ გაიგო რაზეც საუბრობს. 
ამიტომ ყველაზე კარგი მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის 
და საჯარო ლექციებისთვის არის ის ხალხი, ვინც უშუალოდ 
თვითონ არის ჩართული კვლევებში. არა ვინმე მესამე პირი, 
ვინც კვლევის შედეგი წაიკითხა და მერე სხვას მოუყვა, 
არამედ თვითონ ის პირი, ვინც თავად არის მკვლევარი ‒ ის 
უფრო კარგად მოახერხებს მეცნიერების პოპულარიზაციას. 

- მეცნიერების პოპულარიზაციაზე მოდით საქართველოს 
შევეხოთ. როგორ წარმოგიდგენიათ, რა გზებით უნდა მოხდეს 
მეცნიერების პოპულარიზაცია ჩვენთან?

- ნუ, ყველაზე მარტივი გზა, ისევ საჯარო ლექციებია. მაგრამ 
თუ სახელმწიფო დონეზე ვისაუბრებთ, აქ მთელი პროგრამები 
უნდა შემუშავდეს, დაწყებული თვითონ სკოლაში მეცნიერების 
პოპულარიზაციით, მეცნიერული კომპონენტის გაძლიერებით 

სკოლებში.
აქ თან არ არის აუცილებელი აქცენტი გავაკეთოთ 
იმაზე, რომ ყველა მეცნიერი გამოვიდეს. მე მაგალითად 
წლების განმავლობაში ვკითხულობდი ლექციებს 
არამეცნიერებისთვის. კურსს ჰქვია "აინშტაინის სამყარო". ამ 
კურსს ესწრებიან არა-მეცნიერები: მუსიკოსები, რეჟისორები, 
მომავალი ბიზნესმენები და ა.შ. დაახლოებით 180 სტუდენტი 
იყო კურსზე ჩაწერილი. აი ასეთი ტიპის კურსები ბევრგან 
იკითხება, ასე ვთქვათ "არა-მეცნიერულ" წრეებში, რაც 
თავის მხრივ, მეცნიერების პოპულარიზაციასაც უწყობს ხელს 
და ზოგადად ძალიან სასარგებლო რამეა. გარდა ამისა, 
ეს სტუდენტები უამრავ ინსპირაციას იღებდნენ ფიზიკის 
სწავლისგან ‒ ზოგმა რაღაც დახატა, ზოგმა დაწერა, 
ერთმა ჩემმა სტუდენტმა ისეთი ინსპირაცია მიიღო, რომ 
მაგალითად, სიმფონია დაწერა. იყვნენ დამწყები რეჟისორები 
და სცენარისტებიც, რომლებიც თავიანთი სცენარებისთვის 
კონსულტაციაზე მოდიოდნენ, რჩევებს მეკითხებოდნენ. 
აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ უამრავი სხვადასხვა 
პროფესიის ადამიანი სწავლობდა ამ კურსზე, იღებდა ცოდნას 
და ინსპირაციას  და შემდეგ თავიანთ სფეროებში იყენებდა.  
ანუ მეცნიერება ბევრ სფეროში უნდა შევიდეს. მნიშვნელოვანი 
უნდა გახდეს სკოლებშიც, მაგრამ  ამ ყველაფრის 
გარდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც უნივერსიტეტია. 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო დონე საერთაშორისო თუ არ 
გახდა, მარტო სკოლა ვერაფერს შეცვლის. პირიქითაც 
არის, ანუ უნივერსიტეტი უფრო მნიშვნელოვანია ამ 
შემთხვევაში, იმიტომ, რომ უნივერსიტეტი ამზადებს იმ 
პედაგოგებს, რომლებიც მერე ასწავლიან. ამიტომ ყველაზე 
პრიორიტეტული ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტში სამეცნიერო 
დონის ამაღლებაა. 
და კიდევ: მეცნიერების განვითარებისთვის აუცილებელი 
პირობაა, რომ ამ ქვეყანაში უნდა შეიქმნას რამე მსოფლიო 
დონის კვლევითი ოპერაცია, ჩამოყალიბდეს კვლევითი 
მიმართულება, რომელიც მსოფლიოს სტანდარტის კვლევას 
აკეთებს. ეს შეიძლება არ იყოს ყოვლისმომცველი, მაგრამ 
აუცილებლად უნდა იყოს მსოფლიო დონის. სხვანაირად 
ქვეყანაში არაფერი არ გამოვა. 
ჯერ ერთი, საქართველოს ჰყავს ეგეთი დონის მეცნიერები, 
რომ მაგის კონცენტრაცია მოახდინოს. მაგრამ რომც არ 
გვყავდეს ასეთი კადრები, მაშინ სახელმწიფომ გარედან უნდა 
მოიზიდოს ესეთი ადამიანები. 
ყველაზე დამღუპველი მიდგომა მეცნიერებისთვის არის 
ის მიდგომა, რომ თუ ის თვლის, რომ არ ჰყავს მსოფლიო 
დონის კადრები და ამბობს: მოდი ეხლა შევქმნი რაღაც 
პრივილეგირებულ ჯგუფს, რომელიც შესაძლოა არ იყოს 
მსოფლიო დონის, მაგრამ აქ ჩემთან ჩემს რეგიონში 
კარგები არიან. მაგალითისთვის, წარმოიდგინე, რომ 
მყავდეს ხალხი, რომელმაც საერთოდ არ იცის წერა-კითხვა 
და უცებ ვიპოვო ადამიანი, რომელმაც იცის წერა-კითხვა 
და ავიყვანო ეს ადამიანი და მას დავარქვა მეცნიერების 
ლიდერი. რა მოხდება? ასეთ ქვეყანაში მეცნიერება 
დასამარდება. იმიტომ რომ მეცნიერებაში შენ არ შედიხარ 
როგორც ვიღაც ტიპი, რომელიც სხვაზე ოდნავ უკეთესია. 
არსებობს რაღაც აბსოლუტური ზღურბლი, რომლის იქეთ 
შენ შეგიძლია გერქვას მეცნიერი ყველა სხვა მეცნიერთან 
ერთად. ამის ქვევით, ვიღაცა ვიღაცაზე ოდნავ უკეთესია 
თუ უარესი - უმნიშვნელო  აბსურდია. და თუ ამას არ 
გავითვალისწინებთ, ესე მეცნიერება ვერ განვითარდება. 
უმნიშვნელოვანესია ვიცოდეთ, რომ ხარისხზე კომპრომისი 
არ შეიძლება! არანაირი პრივილეგირებული ორგანიზაცია 
არ უნდა შექმნა, უნდა შეაგროვო უმაღლესი დონის კადრები 
და თუ არ გყავს ასეთი კადრები, მაშინ უცხოეთიდან უნდა 
მოიწვიო და ჩამოიყვანო. ჩვენ კი ის პლიუსი გვაქვს, რომ 
საქართველოში ესე მწვავედ არ დგას კადრების პრობლემა, 
არის უამრავი მაღალი დონის მეცნიერი და ეს აუცილებლად 
უნდა გამოვიყენოთ.
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“ესიზმრებათ თუ არა ანდროიდებს 
ელექტრონული ცხვრები?”

- რომ დავუბრუნდეთ მეცნიერული კონცეპტების 
"გადმოთარგმნას" და პოპულარიზაციას, რამდენად 
შეუძლია მაგალითად, არტისტს, მუსიკოსს, მწერალს და ა.შ. 
დაეხმაროს მეცნიერს ახალი კონცეპტების პოპ-კულტურაში 
გადატანისთვის?

- არტისტები ძალიან ეხმარებიან მეცნიერებს. დავიწყოთ 
იქიდან, რომ პირველ რიგში ჩვენ მეცნიერები თავად ვიღებთ 
არტისტებისგან ინსპირაციებს. მე მაგალითად საჯარო 
ლექციებსა და საუბრებში, პოპულარულ სტატიებში შავ 
ხვრელზე საუბრისას ხშირად მომყავს ხოლმე მალევიჩის 
"შავი კვადრატის" მაგალითი. ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო 
ანალოგიაა. 
სანამ შავ ხვრელს კვანტურ მექანიკას მიუყენებდნენ, ეგონათ 
რომ ის არანაირ ინფორმაციას არ ატარებდა, არ გააჩნდა 
მახასიათებლები, კლასიკური შავი ხვრელი ამ გაგებით 
ძალიან გავს "შავ კვადრატს". 
არტისტებს ძალიან კარგად  შეუძლიათ მეცნიერული 
კონცეფციების გატანა პოპკულტურაში, ამის გარდა მათი, 
ესე ვთქვათ, “ფუნქცია” შთაგონების მინიჭებაა. ეს ორმხრივი 
პროცესია, ისინი ჩვენ გვაძლევენ ინსპირაციას, ჩვენ მათ.

- რა მუსიკას უსმენთ ან რა ტიპის ლიტერატურას კითხულობთ?

- მთელი სპექტრია. ბევრნაირ მუსიკას ვუსმენ და ბევრ 
მხატვრულ ლიტერატურას ვკითხულობ. ეხლა ბოლოს 
ვკითხულობდი ფილიპ დიკის წიგნს, თანამშრომელმა მაჩუქა, 
გრძელი სათაური აქვს: "ესიზმრებათ თუ არა ანდროიდებს 
ელექტრონული ცხვრები?" რატომღაც ისე დაემთხვა, 
რომ ამ წიგნს მხოლოდ მაშინ ვკითხულობდი, როცა 
თბილისში მოვფრინავდი. და აი ბოლო ჩამოფრენაზე, ეხლა 

დავასრულე.
მუსიკას რაც შეეხება, თითქმის ყველაფერს ვუსმენ: როკს, 
კლასიკას, რეპსაც კი. სტუდენტობის დროს მაგალითად ლედ 
ზეპელინზე ვგიჟდებოდი. პინქ ფლოიდი გვიყვარდა ძალიან. 
ბევრნაირი მუსიკა მომწონს, იმდენი შედევრი და გენიოსია.. 
საერთოდ მუსიკა რომ არ იყოს, ნული იქნებოდა საერთოდ 
სამყაროს ყურება. სამყაროსაც აქვს თავისი მუსიკა, 
საწყისი მუსიკა - დიდი აფეთქებიდან დარჩენილი ხმაური, 
რომლის მოსმენა დღესაც შეგვიძლია ადამიანებს. მთელი 
ჩვენი სამყარო სავსეა მილიმეტრული ტალღის სიგრძის 
გამოსხივებით, შესაბამისად, ნებისმიერი ხელსაწყო, 
რომელიც სენსიტიურია ასეთი რადიოტალღების მიმართ 
(მაგალითად რადიო) - სამყაროს ამ საწყის ხმაურს, ადრეულ 
მუსიკას იჭერს. ამ ტალღებში ჩაბეჭდილია სამყაროს 
დასაბამის ინფორმაცია.

მახსენდება ჯენეზის პი ორიჯის "სატელევიზიო მაგია", 
კიდევ მახსენდება როგორ ვუსმენდით ხოლმე მე და ჩემი 
და რადიოს შიშინს Am სიხშირეებზე, მერე მოგვიანებით, 
რომ წამოვიზარდე, სადღაც წავიკითხე პოპულარული 
სტატია, იმაზე, რომ თითქოს რადიოს შიშინი "სამყაროს 
დაბადების" ხმას "ტრანსლირებს" და პატარა რიტუალად 
გადავაქციე რადიოს სმენა საღამოობით. თითქოს ეს 
ემბიენთი, რომელიც ზღვის მოქცევას გავს, უფრო მაახლოებს 
უცხო გალაქტიკებთან, რომლის გამოსახულებებს "ჰაბლის" 
ტელესკოპი უხვად აგზავნის ნასას კომპიუტერებზე. ჩემმა 
გემრიელმა ვალიუმმაც დაიწყო თავისი მოქმედება და ეხლა 
უკვე დვალის ხმა მესმის ზღვის მოქცევასავით.

- დიდი აფეთქების თეორია უაღრესად წარმატებული თეორია 
იყო. თითქმის ეჭვი არ არსებობს უკვე მეცნიერებაში, 
რომ ეს მოხდა. იმიტომ, რომ ეს თეორია ზედმიწევნით 
კარგად აღწერს უამრავ ფაქტს სამყაროს ისტორიაში, 
მაგალითად, როგორ წარმოიშვა ელემენტები, როგორ 
მოხდა ნუკლეოსინთეზი სამყაროში. და ეს შეუძლებელია 
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რომ დამთხვევა იყოს, იმიტომ, რომ იმდენ რაღაცაზე 
გვაძლევს პასუხს ეგ თეორია, რომ ეჭვი არავის არ ეპარება 
მის სისწორეში. ანუ, ბიგ ბენგ ნუკლეოსინთეზის აღწერა 
უდიდესი ტრიუმფია კაცობრიობის ისტორიის. ამ თეორიაზე 
დაფუძნებულმა კვლევებმა ასევე საშუალება მოგვცა უფრო 
ადრეული სამყარო გვენახა და შეგვესწავლა. ეხლა ტერმინი 
მოდური გახდა და ბევრი ადამიანი სხვადასხვა მნიშვნელობით 
ხმარობს. ასე რომ ადვილია დაიბნე მნიშვნელობებში. 
მარტივად რომ ვთქვათ, ბიგ ბენგი, ანუ დიდი აფეთქება 
გულისხმობს რაღაც საწყის მომენტს, საიდანაც ჩვენ ათვლას 
ვიწყებთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დიდ აფეთქებამდე 
არაფერი არ იყო. არავინ იცის წარსულში სამყაროს ასაკი 
სასრულია თუ არა. "ასაკი" ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ 
რომ დიდ აფეთქებამდე სამყაროში იყო მდგომარეობა, 
სადაც თანამედროვე ფიზიკის კანონები უძლურია, ჩვენ 
გვიჭირს მანდ რაღაცეები გამოვითვალოთ. თუ კიდევ უკან 
გადავახვევთ და დიდ აფეთქებამდე მოგვინდება ჩავიხედოთ, 
შესაძლოა დროის კონცეფცია საერთოდ შეგვეცვალოს. 
მემგონი წმინდა ავგუსტინესთან არის ასეთი დიალოგი: რა 
იყო მანამდე? და პასუხია: "მანამდე დროც არ იყო".
ანუ, თუ არ არსებობდა დრო, უკვე ვეღარ დასვამ კითხვას 
"მანამდე", რომელიც თავის მხრივ დროის არსებობას 
გულისხმობს. აქ დროის კონცეფციაც იცვლება, მაგრამ ეს არ 
ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობს ჩვენთვის ნაცნობი სამყაროს 
"პრე-ისტორია". “პრეისტორია” ალბათ არსებობს და 
შეიძლება უსასრულოდ გრძელდება. 

- "გაჩნდა" სამყარო და გავჩნდით ჩვენ, მაგრამ მარტოები 
ვართ ამხელა სამყაროში?

- ნუ, ეხლა მარტო რომ ვიყოთ ჩვენ ესეთი 
განსაკუთრებულები, მაგის ალბათობა ძალიან მცირეა. 
იმდენად დიდია სამყაროს ხილული უბანი და იმდენად 
ბევრი კანდიდატი არსებობს, რომ ჩვენნაირი ან ჩვენგან 
განსხვავებული სიცოცხლის ფორმები არსებობდეს, რომ 
ძალიან მცირეა ალბათობა იმის, რომ მარტო ვიყოთ 
სამყაროში.

- რამდენად დიდი ცვლილებები შეიძლება შემოიტანოს 
ჩვენს ისტორიაში უცხო სიცოცხლის ფორმების აღმოჩენამ? 
შეიძლება თუ არა უკანა პლანზე გადაწიოს ნაციონალიზმი, 
სეპარატიზმი... იმიტომ რომ, ეხლა, როცა თქვენ 
ლაბორატორიაში მუშაობთ ასეთ თემებზე, რამდენიმე ქვეყნის 
იქით ომია და ვიღაც ადამიანები ითხოვენ მე-7 საუკუნის 
წესებით ცხოვრებას.

- რაღა დროს ნაციონალიზმია, თუ უცხო გონიერი არსებები 
ვიპოვეთ. მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთ, ეს ყოველთვის 
ხდებოდა, ადამიანის ისტორიას ესეთი რაღაცეები ყოველთვის 
გასდევდა პარალელურად. გალილეო ცაში იყურებოდა 
და პარალელურად ათასი უბედურება ხდებოდა იქვე მის 
გარშემო, მთელი ეს ინკვიზიცია და საშინელებები. მაგრამ 
კაცობრიობის ისტორიაში რა თმქა უნდა ჯერ არ ყოფილა 
ისეთი შემთხვევა, როცა აბსოლუტურად უცხო ექსტრა-
ელემენტი, უცხო ცივილიზაცია ან გონებრივი ფორმა 
ჩნდება. ეს კაცობრიობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი 
ტრანსფორმაციის ეტაპი უნდა იყოს… მაგრამ თქვენ ხო 
გესმით ეგ როგორი მომენტი შეიძლება იყოს? ამ მოვლენას 
უამრავი მხარე ექნება. ჯერ ერთი, შეიძლება გამოიწვიოს 
შიში, ამას ემატება პოლიტიკური მომენტი. კაცობრიობას 
გააჩნია უზარმაზარი ინერტული მასა, რომელსაც ნებისმიერი 
ტიპის სიახლის მიმართ აქვს თავდაცვითი შიში. ამიტომ სხვა 
ცხოვრების ფორმასთან კონტაქტს რა შეიძლება მოყვეს, 
მაგის წარმოდგენა ძნელია. თუმცა, საბოლოო ჯამში ჩვენს 
ცივილიზაციას თუ უწერია არსებობა, თუ ჩვენი თავი არ 
მოვსპეთ მანამდე - ეს გარდაუვალია. აქ უნდა დავამატოთ, 
რომ მოსპობა მაინცდამაინც ფიზიკურ განადგურებას არ 
გულისხმობს, სცენარი შეიძლება განვითარდეს ისე, რომ 

ჩვენ უბრალოდ დეგრადაციისკენ წავიდეთ. გაიხსენეთ 
შუა საუკუნეები. ძალიან მარტივად შეიძლება ჩვენი თავი 
რაღაც მენტალურ ჩიხში შევიყვანოთ და რაღაც საშინელ, 
მოწყენილ, სტაგნაციურ პლანეტად ჩამოვყალიბდეთ და 
აღარ განვვითარდეთ. ძალიან თავისუფლად შეიძლება 
ესეც მოხდეს, რომ ცივილიზაციამ განვითარება შეწყვიტოს, 
მაშინაც კი თუ ტექნოლოგიებს განავითარებს, ანუ შეიძლება 
გარკვეული ტექნოლოგიები, მაგალითად სამხედრო, 
განავითარო, მაგრამ   განვითარების სხვა ეტაპზე არ 
გადახვიდე. 
თუ ესე მოხდა და ესეთ სტაგნაციურ მდგომარეობაში 
დიდი ხანი ვიარსებებთ, მაშინ მოხდება კატასტროფა. 
როგორც ჩვენს მსოფლიოში შეუძლებელია, რომ ქვეყანამ 
იზოლაციონიზმით გასტანოს უსასრულო დრო - ასევე 
პლანეტა ვერ გასტანს იზოლაციონიზმით. თუ ამ სცენარს 
წარმოვიდგენთ, კაცობრიობა საბოლოო ჯამში გახდება სხვა 
ცივილიზაციის "მონა" ან ბუნებრივი კატაკლიზმით დაიღუპება. 
ამიტომ, საბოლოო ჯამში აუცილებელია კოსმოსის 
კოლონიზაცია. მაგას ალტერნატივა არ გააჩნია. ჯერ 
პლანეტაზე არის რესურსი, რომლის გამოყენება კიდევ 
შეიძლება, ამის გარდა თვისობრივად ახალი რაღაცეებიც 
ჩნდება, რისი მოგონებაც შეიძლება, მაგრამ საბოლოო 
ჯამში თუ სიცოცხლე გვინდა, კოსმოსის კოლონიზაცია 
გარდაუვალია. გასაგებია და ლოგიკურია, რომ კაცობრიობა 
უნდა გაიფანტოს სამყაროში. 
თუმცა ეს ისეთი რაღაცაა, რომ ვერ იწინასწარმეტყველებ: 
შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ძალიან სწრაფად გჭირდება 
ამ ნაბიჯების გადადგმა და შეიძლება დაგაგვიანდეს კიდეც, 
შეიძლება ჯერ კიდევ გაქვს უამრავი დრო.

მცირეხნიანი პაუზა. არ ვიცი რას ფიქრობს ამ დროს გია 
დვალი, მაგრამ ჩემს თავში საუკეთესო ჰოლივუდური 
ტრადიციებით გადაღებული კადრები ტრიალებს, მომაკვდავი 
სტაგნაციაში გადასული პლანეტის ქალაქებიდან.

- თუ ცივილიზაციას განვითარება უწერია, ადამიანი შეეცდება 
შეცვალოს და გაიუმჯობესოს საკუთარი თავი. რაც რა 
თქმა უნდა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი შეიცვლება 
და შეიძლება საერთოდ არ დარჩეს ისეთი, როგორიც 
ეხლაა. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. ნახე, ჩვენ 
ნელნელა მივედით იქამდე, მივხვდით, რომ არ არსებობს 
ადამიანის უნივერსალური სტანდარტი, არავის არ აქვს 
უფლება თქვას, როგორი უნდა იყოს ზოგადად ადამიანი. 
ზოგი ამას ნელა იაზრებს, ზოგი კარგა ხანია მიხვდა. 
მორჩა, შენ როგორც კი მიხვედი იქამდე, რომ ადამიანის 
გაგება არის ზოგადად ფართო, ამის მერე უამრავნაირად 
შეიძლება განვითარდე. მომავლის სცენარები ბევრ ვარიანტს 
გვთავაზობენ. მაგალითად, შეიძლება ორ ადამიანს უნდა, 
რომ ერთ ადამიანად შეერწყას და მომავალში შეიძლება 
ტექნოლოგიამ ამის საშუალება მოგვცეს. რა თქმა უნდა 
იქნება იქ დებატები, საუბრები დარეგულირებაზე და ა.შ. 
მაგრამ ეს ბუნებრივი პროცესია. ალბათ ამას ერთის 
მხრივ ექნება მეცნიერული კომპონენტი და ეს სიახლეები 
რეგულაციებს დაექვემდებარება, იმიტომ, რომ შეუძლებელია 
სახელმწიფოები არ ჩაერიონ ასეთ რაღაცეებში. როგორც 
ყოველთვის სახელმწიფოები თვლიან, რომ ეგეთ რაღაცეებში 
უნდა ჩაერიონ და ასწავლონ ადამიანს, როგორი უნდა იყოს. 
ამის გარდა ალბათ შავი ბაზარიც იქნება, თუ ეხლანდელ 
ლოგიკას გავყვებით და ა.შ. 
ადამიანის ცვლილება - ეს პროცესია, რომელიც 
გარდაუვალია - მე ასე მგონია. 

ინტერვიუს დასასრულს, საერთო ფოტოს ვიღებთ დიდი, 
წითელი მთვარით ფონად. გია ლიფტამდე გვაცილებს, 
ერთმანეთს ვემშვიდობებით და ვიშლებით ‒ ის ღამე 
მიფრინავს და უბრუნდება საკუთარ ლაბორატორიას, 
მე  ‒ საკუთარ გეტოს. სადღაც შორს შავი ხვრელები ჭამენ 
კოსმოსს, როგორც ბაქტერიები ძველ წიგნებს.



PEOPLE DESERVE
PUBLIC STAGES
მზეხა მახარაძე



www.sakpatenti.org.ge 93

იცით, რა არის Deehubs? თუ ჯერ კიდევ არა, მაშინ ჩვენ 
გეტყვით...   

არ გიფიქრიათ, რომ თქვენი პოსტები, სტატუსები, მესიჯები, 
ან ფოტოები ქუჩაში ბილბორდებზე გენახათ? რა თქმა 
უნდა, რატომაც არა, ხომ?! დღეს ეს უკვე მარტივი და 
შესაძლებელია...   
Deehubs ეს არის სოციალური ქსელებიდან გასვლა, 
როდესაც თქვენს მესიჯებს მსოფლიოში სხვადასხვა 
შენობის კედელზე წაიკითხავს კიდევ უფრო დიდი 
აუდიტორია. პროექტი ღამის ცხოვრებით ცხოვრობს ქუჩებში 
პროექტორებსა და ციფრულ ბილბორდებზე, ანუ იმ ღია 
საკომუნიკაციო პლატფორმაზე, სადაც დაცულია ადამიანის 
სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება თავისი ემოციებით. აქ 
არ არსებობს გეოგრაფია, მანძილი, დრო, თუმცა, მესიჯებთან 
ერთად იცვლება კომუნიკაციის ენა, ხასიათიც, online-
აუდიტორიაც და მათი რეაქციებიც. 
ეს, Deehubs-ის ინოვაციური პროექტია, რომლის 
კონცეფციაც, სტრატეგიაც და ბიზნესქეისიც საქართველოში 
ბაქარ მარუაშვილმა და გიორგი გურგენიძემ ააწყვეს, მერე 
პროექტი დუბაის მასშტაბებში გაიტანეს, იქიდან სიეტლის 
ღამის ქუჩებში... ონლაინ ქსელისა და რეალური სივრცის 
მულტიკულტურული ჰიბრიდით, რომელიც წინასწარ შერჩეული 
შენობების კედლებზე ან ციფრულ ბილბორდებზე არსებობს, 
დაინტერესდნენ, ყურადღება მიაქციეს და მოხდა ისე, რომ 
2014 წლის დეკემბრიდან საპილოტე რეჟიმში ჩაშვებულ 
პროექტს 60 000 მომხმარებელი ჰყავდა ერთ თვეში, 
ახლა კი რაოდენობა 100 000-ზე მეტია. ყოველდღიურად 
1000 მესიჯი შემოდის, ღამის ქუჩებში სულ 35 000 პოსტი 
დატრიალდა... პროექტის რევოლუციონერმა დრაივერებმა, 
რომელთა აზროვნების სტილი და ინტელექტი ციფრული 

მედიის განვითარებისთვის გადაიკვეთა, მოკლე დროში 
მოტივირებულად დაამტკიცეს, რომ, "People Deserve 
Public Stages", ქუჩა არის ძლიერი მედია, რომელიც ხალხზე 
მოქმედებს და მესიჯებს თავის მიმართულებას აძლევს. 
ასე შედგა სოციალური მედიის ახალი თაობის ამბიციური 
პროექტი Deehubs, რომელიც ვირუსივით გავრცელდა 
და უკვე გახდა საერთაშორისო წარმატების სინონიმი. 
ახლა თითქმის ყველამ იცის, რომ მზის ჩასვლიდან ყოველ 
საღამოს Deehubs ამერიკის ყველა დიდი ქალაქის ქუჩებში 
გამოჩნდება, სიეტლის გარდა, ნიუ-იორკში, ლოს ანჯელესში, 
ვაშინგტონში, მაიამიში, ლას ვეგასში, სან-ფრანცისკოში, 
პორტლანდში, ჩიკაგოში, ფილადელფიაში, ნიუ ორლეანში... 
ამ მოძრაობაშია ჩართული ევროპის ქალაქებთან ერთად, 
მუმბაი და ჯაკარტა. თბილისი? Deehubs-ის სივრცე, იგივე 
თქვენი ჯერაც აუთვისებელი პლატფორმა, რა თქმა უნდა, აქაც 
აქტიურია. 

- რას ნიშნავს Deehubs? Deehubs, რომელიც თითქმის 
ორი წელი განვითარების ეტაპებს გადიოდა, რატომ გახდა 
ხალხისთვის ასე სწრაფად განსხვავებულად საინტერესო 
სოციალური პლატფორმა? რატომ აკეთებთ Deehubs? 
როგორც ნოვაციური პროექტი დაპატენტებული გაქვთ, ან 
რამდენად დაცულია თქვენი საავტორო უფლებები? 

ბაქარ მარუაშვილი, Deehubs-ის დამფუძნებელი:  

- ჩვენ პატენტი ამერიკაში გვაქვს აღებული. ვინაიდან 
იქ იდეის დაპატენტება რთულია, ამიტომ დავაპატენტეთ 
ტექნიკური მიმართულებით ის მთავარი კოდი, რითიც ხდება 
მესიჯის ქუჩაში გამოქვეყნება. ჩვენი პროექტის ანალოგი არ 
არსებობს, ამიტომ ამ მხრივ პირველები ვართ.    
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ყველაფერი დაიწყო 2014 წლის 4 იანვარს, ეს ჩემს 
ცხოვრებაში იყო რევოლუციური დღე. დაიწყო მაშინ, 
როდესაც მე და ჩემს მეგობარს გიორგი გურგენიძეს 
მოგვბეზრდა კორპორატიული ყოველდღიურობა, მე ბანკში 
ვმუშაობდი, გიორგი კი სარეკლამო სააგენტოში. ამიტომაც 
ვეძებდით სულ რაღაც სიახლეებს, რაც ჩვენთვის იქნებოდა 
საინტერესო გამოწვევა. ერთ საღამოსაც დაიბადა Deehubs 
იდეა. თუკი ქუჩაში არის სარეკლამო ბილბორდები, რატომ არ 
შეიძლება ეს სივრცე იყოს ჩვენთვის, 21 წლის ბიჭებისთვის? 
არ გამოვა, რომ აქ, პირდაპირ ქუჩაში დავპოსტოთ ჩვენი 
შეხედულებები, გაცილებით იმაზე მეტ ადამიანს გავაგონოთ 
ჩვენი ხმა, ვიდრე Facebook-ზე, ან Twitter-ზე გვყავს 
მეგობრების სახით? როგორ შეიძლება ეს ტექნიკურად 
გავაკეთოთ? როდესაც იდეის სრულყოფაზე დავიწყეთ 
მუშაობა, მივხვდით, რომ თუ ბილბორდი გამვლელისთვის 
იქნება მთავარი სივრცე, სადაც შეგიძლია შენი მესიჯი, ან 
სასურველი ფოტო დადო, იქვე რეკლამის ადგილიც დარჩება, 
მესიჯის ქვემოთ შეუძლია ბრენდს განათავსოს ლოგო, ასევე, 
ვიდეო რგოლები... ამის შემდეგ ჩვენ დუბაიში გავემგზავრეთ, 
პროექტი დავიწყეთ ნულიდან. დუბაიში მივიღეთ დაფინანსება, 
შევხვდით ინვესტორებს... ახლა უკვე ამერიკაში, სიეტლში 
ვიმყოფებით იმიტომ, რომ აქ არის მთავარი სარეკლამო ბაზა. 
მე და გიორგის შემოგვიერთდა პროექტის თანადამფუძნებელი 
აბინავ სახენა/Abhinav Saxena, რომელსაც ჩვენ შევხვდით 
სტამბულში StartUp-ის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე. 
Deehubs ასე პირდაპირ და კონკრეტულად არ ითარგმნება, 
უბრალოდ Hubs – ინგლისურად ნიშნავს ცენტრს, ანუ 
ჩვენი სოციალური ბილბორდები წარმოგვიდგენია ქალაქის 
ცენტრებში, იქ, სადაც ბევრი ხალხი მოძრაობს. ამიტომ 
პროექტს ორი მხარე აქვს: სოციალური და სარეკლამო. 
სოციალური ასპექტით, რაც ჩვენთვის ყველაზე მთავარია, 
ადამიანებს ქუჩაში ეძლევათ პირადი სივრცე, სადაც 
შეუძლიათ გამოხატონ თავის აზრები, ემოციები, გამოაქვეყნონ 
ფოტოები თუ არტ-ნამუშევრები სრულიად უფასოდ. გამოდის, 
რომ ეს პლატფორმა სოციალური ქსელების განვითარების 
შემდეგი ეტაპია იმიტომ, რომ ასეთ მოცემულობაში მე აღარ 
მჭირდება მყავდეს მეგობრები, რადგან გავუშვებ ჩემს მესიჯს 
ქუჩაში ციფრულ ბილბორდზე, ან კედელზე და მას ათასობით 
ადამიანი ნახავს. რაც შეეხება რეკლამის განთავსებას, 
ხალხის ჩართულობით, როდესაც ჩემი მესიჯი დაიდება, ჩემი 
მეგობრების პოსტები იქნება, ბილბორდი ხდება ბევრად 
უფრო საინტერესო, ინტერაქტიული, რაც გამვლელს 
დიდხანს გააჩერებს. შესაბამისად, ის უკვე რეკლამასაც 
აღიქვამს. ამ პროექტის მარკეტინგი რეკლამაა. დროთა 
განმავლობაში Deehubs კიდევ განვითარდება, გაიზრდება 
ბიზნესი და ჩვენი აპლიკაციის ლიცენზირებას არსებული 
ბილბორდების მეპატრონეებისთვისაც მოვახდენთ, ანუ ვისაც 
აქვს ელექტრონული ბილბორდი და მოუნდება პროექციის 
გაკეთება, ჩვენგან ლიცენზიას მიიღებს. 

- რა თანხას შეადგენს ამ პროექტის ბიუჯეტი?
- თავიდან ჩვენ, მე და გიორგი გურგენიძემ Deehubs 
დავიწყეთ ძალიან მცირე ინვესტიციით. მერე დუბაიში 
მივიღეთ 30 000 დოლარით დაფინანსება და კიდევ ერთი 
საინვესტიციო რაუნდი ამერიკაში გვქონდა, რითაც მოვიპოვეთ 
30 000 დოლარი. შემდეგი წლის ბიუჯეტი არის 300 000 
დოლარი. 

- რა არის Deehubs-ის სლოგანი?
- People Deserve Public Stages, ანუ ხალხი იმსახურებს 
ჰქონდეს თავისი სივრცე საკუთარი თავის გამოსახატად.                               

- პროექტი ღამის ცხოვრებით ცხოვრობს ქუჩებში 
პროექტორებსა და ციფრულ ბილბორდებზე. რა სივრცეებს 
ირჩევთ ამ ღია საკომუნიკაციო პლატფორმისთვის?
- ჩვენ ისეთ ადგილებს ვირჩევთ, სადაც ბევრი ხალხი 
მოძრაობს, სადაც ბევრია ფეხით მოსიარულე, რადგან 
ადამიანი უნდა გაჩერდეს ამ კედლის წინ, წაიკითხოს 
და აღიქვას ის მესიჯები, რასაც ჩვენ ვუშვებთ. ამიტომ 
აქცენტს ვაკეთებთ ხოლმე შედარებით დაბალ შენობებზე, 
რესტორნებზე, კაფეებზე, სავაჭრო ცენტრებზე... იქ, სადაც 
ეს პროექტორები მონტაჟდება, ან შენობის იმ კედელზე, 
სადაც პროექციები გადის, მეპატრონესთან ხელშეკრულებას 
ვაფორმებთ ხოლმე. გარდა ამისა, ამერიკაში მერიისგან 
გვაქვს ნებართვა, რომ პროეტქი განვახორციელოთ. ეს 
სოციალური პროექტია, ხალხისთვის კეთდება...

- Deehubs-ის ფართო მასშტაბებიდან გამომდინარე, უკვე 
თავისუფლად შეიძლება შენი პოსტი სხვადასხვა ენაზე 
გამოაქვეყნო ევროპისა და ამერიკის დიდი ქალაქების გარდა, 
მუმბაიში, ჯაკარტაში... მაგრამ ხომ არ იქნება ეს ფორმა 
ხალხთან პასიური კომუნიკაცია? 
- აქამდე პროექტი იყო საპილოტე რეჟიმში, ჩვენც 
გვაინტერესებდა, გვინდოდა ზუსტად გაგვეგო, რამდენად 
მოეწონებოდა ხალხს ასეთი სერვისი. 20 აპრილიდან 
მესიჯები ინტენსიურად გავა თბილისში, სიეტლში, დუბლინში, 
ირლანდიაში, ინდოეთში, ავსტრიაში, ავსტრალიაში, ამერიკის 
ქალაქებში... და გაეშვება სრული დაფარვით, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ Deehubs ბევრად მეტი ფუნქციონალობა 
ექნება. მე, როგორც ქუჩაში რიგით გამვლელს, თქვენს მესიჯს 
შემეძლება ჩემი smartphone-დან პირდაპირ ვუპასუხო, 
კომენტარი გავაკეთო, გავაზიარო ისევე, როგორც სოციალურ 
ქსელში ხდება, ანუ საკომუნიკაციო ფუნქციები ემატება და 
ამიერიდან ბევრად უფრო მოქნილი სერვერი გახდება. 
შინაარსიდან გამომდინარე, თემები დაყოფილი იქნება 
5 მთავარ კატეგორიად: მოსაზრება (პოლიტიკურ-
სოციალური საკითხები), გასართობი და მისალოცი 
მესიჯები, ფოტოები და ვიზუალური არტი. დეკემბრიდან 
ერთი თვის განმავლობაში, მარკეტინგის თვალსაზრისით, 
ჩვენ ვცდილობდით, რომ თითქმის ყველა მესიჯი გაგვეშვა 
კედელზე. Deehubs ახალი სერვისი იყო და გვინდოდა 
მაქსიმალურად გავრცელებულიყო, მაგრამ ახლა მესიჯების 
ფილტრაცია გავამკაცრეთ, თუ რიგითმა გამვლელმა შენი 



www.sakpatenti.org.ge 95

პოსტის მნიშვნელობა ვერ გაიგო, მაშინ აზრი არა აქვს მის 
პროექციას, ხომ?! ან კიდევ, ქართულენოვან ტექსტურ მესიჯს 
თბილისში გაუშვებ და არა სხვა ქალაქში იმიტომ, რომ ვერ 
წაიკითხავენ. სიეტლში 5 ლოკაცია გვაქვს, შესაბამისად 
აქტიურია მომხმარებელი, თბილისში ‒ 2 ლოკაცია, 
ვაჟა-ფშაველაზე არქივის შენობაზე და, ასევე, სააკაძის 
მოედანზე არის ელექტრონული ბილბორდი... მსოფლიოს 
ნებისმიერი წერტილიდან 100 000 მომხმარებელი გვყავს, 
დღეში დაახლოებით 800-დან 1000-მესიჯამდე მოდის, 
აქედან ვუშვებთ 250 პოსტს, თუმცა ეს რაოდენობაც 
შემცირდება იმიტომ, რომ მესიჯი უნდა იყოს საინტერესო, 
ინტერაქტიული, რომ ინტენსიურად გამოჩნდეს და, ასევე, 
დიდხანს დარჩეს ეკრანზე. თანაც, მიზანი იცით რა არის? ამ 
მესიჯმა ადამიანი უნდა გააჩეროს, რომ თავადაც ჩაერთოს 
და საკუთარი მოსაზრება გაუზიაროს ყველას. Deehubs 
არის ისეთივე მედია საშუალება, როგორც ტელევიზია, 

ინტერნეტი... ჩვენ ვართ ინფორმაციის გამტარებლები 
და თუკი ვამბობთ, რომ ჩვენთვის ბაზისი არის ადამიანის 
სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, ეს არ შეიძლება 
იყოს ადამიანების მხოლოდ ერთი ჯგუფისთვის. მესიჯების 
ცენზურა გავამკაცრეთ და პირდაპირ გეტყვით, რომ ისეთი 
პოლიტიკური შინაარსის მესიჯები, რომლებიც საფრთხეს 
შეუქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას, მის იმიჯს, ან ინტერესს, არ 
გავა. 

- ალბათ, ტექსტური მესიჯი უნდა იყოს მოკლე ხომ? 
- კი, ეს აუცილებელი კრიტერიუმია. 75 ასოზე მეტი არ 
უნდა იყოს, რადგან ქუჩაში გამვლელმა სწრაფად შეძლოს 
წაკითხვა.   

- თქვენ თუ გაგიგზავნიათ მესიჯი?
- კი, ყოველდღე, ვკრიფავ www.deehubs.com და ვაგზავნი. 
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დაარსებიდან დღემდე
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ისმო-ს  დაარსების ისტორიული ექსკურსი 

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას 
(ისმო) ხანგრძლივი და საინტერესო ისტორია აქვს. ის 
შეიქმნა 1967 წელს, მაშინ, როდესაც ინტელექტუალური 
საკუთრების დაცვა მხოლოდ ეროვნულ დონეზე იყო 
შესაძლებელი და ჯერ კიდევ არ არსებობდა დაცვის 
საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულაციები. იმ დროს 
საქონელს, რომელსაც მხოლოდ ეროვნულ დონეზე იცავდნენ, 
საერთაშორისო ბაზარზე გატანისას ექმნებოდა პრობლემები1. 
1873 წელს ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის ეგიდით ვენაში 
მოეწყო მსოფლიო გამოფენა, რომელშიც მონაწილეობა 
არ მიიღეს ამერიკელმა გამომგონებლებმა, რადგან 
ფიქრობდნენ, რომ მათი გამოგონებები სათანადოდ 
არ იქნებოდა დაცული. ეს აზრი სხვა ქვეყნების 
გამომგონებლებმაც გაიზიარეს. ამ ფაქტის გამო, იმავე 
წელს ვენაში გაიმართა კონგრესი, რომელზეც აღიარეს 
საერთაშორისო პატენტების დაცვა. კონგრესი მიზნად 
ისახავდა ისეთი სისტემის შექმნას, რომელიც ქვეყნებს 
შესაძლებლობას მისცემდა დაეცვათ და ეღიარებინათ 
უცხოელი გამომგონებლების უფლებები ქვეყნის იურისდიქციის 
ფარგლებში2. 
1878 და 1880 წელს პარიზში გამართულმა კონფერენციებმა 
საფუძველი დაუდეს 1883 წელს სამრეწველო საკუთრების 
დაცვის პარიზის კონვენციის ხელმოწერას. წევრმა 
ქვეყნებმა შექმნეს სამრეწველო საკუთრების დაცვის 
საერთაშორისო კავშირი, რამაც საფუძველი შექმნა ისმო-ს 
ჩამოყალიბებისთვის.
სამრეწველო საკუთრების მსგავსად, XIX საუკუნეში 
ფრანგ, ბელგიელ და შვეიცარელ გამომცემლებს შორის 
კონკურენციის გამო, საავტორო უფლებების დაცვაც დიდი 
პრობლემების წინაშე იდგა. იმ დროისთვის მხოლოდ 
ორმხრივი შეთანხმებები არსებობდა, რომლებიც ვერ 
ახერხებდნენ ერთიანი დაბალანსებული საერთაშორისო 
დაცვის რეგულირებას. დღის წესრიგში დადგა უფრო 
ფართო და მრავალმხრივი ინსტრუმენტის შემუშავება, 
რომელიც მოიცავდა ეროვნული რეჟიმის დოქტრინას, 
სადაც ადგილობრივი და უცხოელი ავტორები მიიღებდნენ 
თანაბარ დაცვას. ნაბეჭდი პროდუქციით ვაჭრობის ზრდამ 
განაპირობა ავტორთა უფლებების დაცვის ერთიანი ნორმების 
ჩამოყალიბება3. 1858 წელს ფრანგმა მწერალმა, ვიქტორ 
ჰიუგომ მოიწვია მწერალთა და მხატვართა კონგრესი 
ბრიუსელში, რომელმაც ეროვნული რეჟიმის პრინციპი 
მიიღო. ეს პროცესი საბოლოოდ 1886 წელს მრავალმხრივი 
საერთაშორისო ინსტრუმენტის ლიტერატურული და 
ხელოვნების ნაწარმოებების დაცვის ბერნის კონვენციის 
მიღებით დასრულდა. ამ ორი ინსტრუმენტის ძირითადი 
პრინციპი იყო არადისკრიმინაციული ეროვნული რეჟიმი.
ამიტომ, მიიჩნევა სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის 
კონვენცია (1883) და ლიტერატურისა და ხელოვნების 
ნაწარმოებების დაცვის ბერნის კონვენცია (1886) 
ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის ქვაკუთხედებად.
1893 წელს ორი სამდივნოს (პარიზისა და ბერნის 
კონვენციები) შერწყმის შედეგად ჩამოყალიბდა ისმო-ს 
წინამორბედი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის 
გაერთიანებული საერთაშორისო ბიურო BIRPI. სიტყვათა 
კომბინაცია "ინტელექტუალური საკუთრება" უფრო გვიან, 
50-იან წლებში დამკვიდრდა. მანამდე გავრცელებული 
ტერმინები იყო "სამრეწველო საკუთრება", რომელიც 
ვრცელდებოდა გამოგონებაზე, სასაქონლო ნიშანზე, 
დიზაინზე და ასევე, "საკუთრების უფლება ლიტერატურულ 

და მხატვრულ ნაწარმოებებზე". 50-იანი წლებიდან ტერმინმა 
"ინტელექტუალური საკუთრება" გააერთიანა ორივე, 
როგორც სამრეწველო საკუთრება, ისე საავტორო უფლებები. 
1960 წლამდე "BIRPI" ბერნში მდებარეობდა, ხოლო 
შემდეგ გადავიდა ჟენევაში. ის ადმინისტრირებას უწევდა 
არამხოლოდ პარიზისა და ბერნის კონვენციებს, არამედ 
პარიზის კონვენციით გათვალისწინებულ სხვა სპეციალურ 
შეთანხმებებს. 
1975 წლისთვის არსებობდა 5 ასეთი სპეციალური 
შეთანხმება: მადრიდის შეთანხმება ნიშნების საერთაშორისო 
რეგისტრაციის შესახებ (1891), მადრიდის შეთანხმება 
საქონელზე ყალბი ან შეცდომაში შემყვანი წარმოშობის 
აღნიშვნების აღკვეთის შესახებ (1891), ჰააგის შეთანხმება 
სამრეწველო ნიმუშების საერთაშორისო დეპონირების შესახებ  
(1925), ნიცის შეთანხმება ნიშნების რეგისტრაციისათვის 
განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო 
კლასიფიკაციის შესახებ (1957) და ლისაბონის შეთანხმება 
ადგილწარმოშობის დასახელებების დაცვისა და მათი 
საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ (1958).
დროთა განმავლობაში ეკონომიკურმა განვითარებამ 
და გამოწვევებმა დღის წესრიგში დააყენა აღნიშნული 
შეთანხმებების არაერთხელ გადასინჯვის საკითხი. ბერნისა და 
პარიზის კონვენციების პირველი გადასინჯვისას სტოკჰოლმში 
პირველად მიიღეს აქტი, რომელმაც გაითვალისწინა ბერნის 
კონვენციაში განვითარებადი ქვეყნების სასარგებლოდ 
გამონაკლისების შესაძლებლობა, ხოლო პარიზის 
კონვენციაში გადაისინჯა პრიორიტეტის უფლება4.  
1967 წელს სტოკჰოლმში ხელი მოეწერა ისმო-ს 
სადამფუძნებლო კონვენციას, რომლის საფუძველზე 
დაარსდა ისმო, ხოლო 1970 წელს, როდესაც ისმო-ს 
სადამფუძნებლო კონვენციის ძალაში შესვლის შემდეგ, ის 
გარდაიქმნა მთავრობათაშორის ორგანიზაციად, რომელსაც 
წევრი ქვეყნები მართავდნენ5.  ისმო-ს სადამფუძნებლო 
კონვენცია, რომელსაც 1967 წელს სტოკჰოლმში მოეწერა 
ხელი, აღიარებს, რომ: "ინტელექტუალური საკუთრება უნდა 
მოიცავდეს უფლებებს, რომლებიც ეხება:
• ლიტერატურულ, ხელოვნების ნაწარმოებებს და სამეცნიერო 
ნაშრომებს;
• მსახიობების გამოსვლებს, ფონოგრამებს და 
მაუწყებლობებს;
• ყველა სფეროში შექმნილ გამოგონებებს;
• სამეცნიერო აღმოჩენებს;
• სამრეწველო ნიმუშებს;
• სასაქონლო ნიშნებს, მომსახურების ნიშნებს, კომერციულ 
დასახელებებს  და სახელწოდებებს;
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• არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისგან დაცვას, და ყველა 
სხვა უფლებას, რომელიც წარმოიშვება ინტელექტუალური 
საქმიანობის შედეგად  სამრეწველო, სამეცნიერო, 
ლეტერატურულ ან ხელოვნების სფეროში".

ისმო-ს სადამფუძნებლო კონვენციამ დაამტკიცა 
გადაწყვეტილების მიმღებ უმაღლეს ორგანოებად ისმო-ს 
გენერალური ასამბლეა და თითოეული კავშირის წევრი 
ქვეყნების ასამბლეები, საკოორდინაციო კომიტეტი და 
კონფერენცია. 
1974 წლიდან ისმო  შეუერთდა გაერთიანებული ერების  
ორგანიზაციის ოჯახს და  გახდა გაეროს სპეციალიზებული 
სააგენტო6. 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში გაერთიანებამდე 
ისმო-ს წევრ ქვეყნებს შორის არსებობდა გარკვეული 
უთანხმოება. ერთ-ერთი ასეთი უთანხმოება გამოიწვია 
განვითარებული ქვეყნების შიშმა, რომ გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების უმრავლესობა 
განვითარებადი ქვეყნები იქნებოდნენ, რითაც ხელი 
შეეშლებოდა ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის 
განვითარების პროცესს. შიში განპირობებული იყო იმ 
ფაქტით, რომ ასეთი ქვეყნები გამოდიოდნენ სუსტი დაცვის 
სტანდარტების შემოღების ინიციატივით. 
მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანი ამოსავალი იყო ბალანსის 
დაცვა და ის გარემოება, რომ როგორც განვითარებული, 
ისე განვითარებადი ქვეყნები უნდა ყოფილიყვნენ ერთი 
საერთაშორისო ინტელექტუალური საკუთრების ოჯახის 
წევრები7. 
ისმო-სა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას 
შორის გაფორმებული შეთანხმება აღიარებს, რომ 
"ისმო ვალდებულია მიიღოს შესაბამისი ზომები მის 
მიერ ადმინისტრირებული სადამფუძნებლო კონვენციის, 

შეთანხმებების და ხელშეკრულებების შესაბამისად 
იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს კრეატიულ ინტელექტუალურ 
საქმიანობას და წაახალისოს სამრეწველო საკუთრებასთან 
დაკავშირებული ტექნოლოგიების გადაცემა განვითარებადი 
ქვეყნებისთვის ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული  
განვითარების პროცესის დასაჩქარებლად".

ისმო-ს როლი და მისია 

ოფიციალური განმარტების თანახმად, ინტელექტუალური 
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია (ისმო) არის 
ინტელექტუალური საკუთრების მომსახურებების, პოლიტიკის, 
ინფორმაციისა და თანამშრომლობის გლობალური ფორუმი8. 
სწორედ ამ ოთხი მიმართულების ეფექტური განხორციელება 
არის ისმო-ს გამართული მუშაობის შედეგი, რომლის 
მიმოხილვასაც გთავაზობთ.
როგორც უკვე აღვნიშნე, ისმო სათავეში უდგას 
ინტელექტუალური საკუთრების დაბალანსებული და ეფექტური 
სისტემის შემუშავებას, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას, 
ინოვაცია და შემოქმედება წარიმართოს ყველასთვის 
სასარგებლოდ. 
დღეს ისმო აერთიანებს 188 წევრ სახელმწიფოს და  
წარმატებით უძღვება ინტელექტუალური საკუთრების 
დაცვის საერთაშორისო სისტემას, კოორდინირებას უწევს 
საერთაშორისო თანამშრომლობასა და ახორციელებს 
საერთაშორისო კონვენციებისა და შეთანხმებების 
ადმინისტრირებას.   
ეს ისმო-ს მთავარი მესიჯია, რომელიც აერთიანებს ყველა 
იმ საქმიანობის სფეროს, რომელსაც ისმო ახორციელებს. 
პროდუქტს, რომელიც ადამიანის გონებრივი მუშაობის 
შედეგად იქმნება, სჭირდება გავრცელება, გამოყენება და 
დაცვა, რათა მისმა მფლობელმა და მოსარგებლეებმა 



ფრენსის გარი ‒ გენერალური დირექტორი
ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია
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მიიღონ სათანადო სარგებელი. სწორედ ისმო უწყობს ხელს 
აღნიშნულ პროცესს, რასაც თავისთავად დიდი წვლილი 
შეაქვს მსოფლიოს ეკონომიკურ, კულტურულ და სოციალურ 
პროგრესში. 
დღეს ისმო არის გაეროს სპეციალიზებული უწყება, 
რომელიც ეხმარება ქვეყნებს ინტელექტუალური საკუთრების 
სფეროში დაძლიონ არსებული გამოწვევები და ისწრაფვის 
დააბალანსოს ეს სისტემა და მოახერხოს ინოვაციების 
სტიმულირება, რაც მეტად მნიშვნელოვანია დღევანდელ 
მსოფლიოში.
გარდა იმისა, რომ ისმო სთავაზობს 188 წევრ ქვეყანას 
უნივერსალური სტანდარტების უნიკალურ სისტემას, ის 
ამ სისტემის მეშვეობით აგენერირებს შემოსავალს წევრი 
ქვეყნებისთვის. 
ისმოში მუდმივად მიმდინარეობს დიალოგი ქვეყნებთან, 
რომლის საფუძველზეც ყალიბდება დაბალანსებული 
საერთაშორისო ნორმატიული ბაზა და ქვეყნებს ეძლევათ 
ეროვნული სისტემების საერთაშორისო სტანდარტებთან 
დაახლოების  საშუალება.
ის, რომ ისმო ინოვაციების სტიმულატორად გვევლინება, 
გამოიკვეთა მის ახალ ინიციატივაშიც. ეს არის ისმო-ს, 
ბრიტანეთის კორნელის უნივერსიტეტისა და საფრანგეთის 
საერთაშორისო ბიზნეს სკოლის (INSEAD) ერთობლივი 
პროექტი - გლობალური ინოვაციის ინდექსი (GII) 2014, 
რომელმაც, 81 ინდიკატორზე დაყრდნობით, გამოავლინა 
მსოფლიოს 143 ქვეყნის საინოვაციო პოტენციალი 
და შედეგების რეიტინგი. კვლევაში დეტალურად არის 
განხილული ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე 
მყოფი მსოფლიო ქვეყნების საინოვაციო განვითარება. 
კვლევამ ნათლად აჩვენა ადამიანური ფაქტორის როლი 
ინოვაციებში, რაც არსებითია და ხელს უწყობს ეკონომიკურ 
წინსვლას.
აღსანიშნავია, რომ ისმო-ს არსებობის მანძილზე ჰყავდა ოთხი 
გენერალური დირექტორი. კერძოდ, 1970-1973 წლებში 
ისმო-ს დირექტორი იყო BIRPI-ს (1963-1970)ყოფილი 

დირექტორი, ჰოლანდიელი ჯორჯ ბოდენჰაუზენი.
ის შეცვალა მისმა მოადგილემ, წარმოშობით უნგრელმა 
არპად ბოგშმა, რომელიც 23 წლის (1973–1997) 
განმავლობაში მართავდა ისმო-ს. ბოგშს დიდი წვლილი 
მიუძღვის ორგანიზაციის განვითარებაში და ისმო-ს 
ეფექტური სისტემის, საპატენტო კოოპერაციის სისტემის 
ჩამოყალიბებაში. ამ ორი ადამიანის მთავარი ამოცანა, წევრი 
ქვეყნების სურვილები აესახათ ინტელექტუალური საკუთრების 
საერთაშორისო ნორმატიულ ჩარჩოსა და ზოგადად სისტემის  
შენებისას, წარმატებით განხორციელდა. 
არპად ბოგშს, თავის ერთ-ერთ ნაშრომში "ისმოს პირველი 25 
წლის მოკლე ისტორია", აღწერილი აქვს ინტელექტუალური 
საკუთრების სისტემის განვითარება და ევოლუცია მუდმივად 
ცვალებად სამყაროში და ისმო-ს სადავეებთან მისი ყოფნის 
დროს არსებული გამოწვევები და სირთულეები.
არპად ბოგში თანამდებობაზე შეცვალა ქამილ იდრისმა 
სუდანიდან, რომელიც 6 წლის (1997–2008) განმავლობაში 
მართავდა ორგანიზაციას. 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან კი 
ისმო-ს გენერალური დირექტორი გახდა ავსტრალიელი 
ფრენსის გარი, რომელიც 2014 წლის მაისში გამართული 
არჩევნების შედეგად, კვლავ აირჩიეს თანამდებობაზე და ის 
მომდევნო 6 წლის განმავლობაში 2020 წლის სექტემბრამდე 
იდგება ისმო-ს სათავეში.
ფრენსის გარი წარმატებით აგრძელებს მუშაობას 
ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის განვითარებისთვის 
და ყოველმხრივ უწყობს ხელს შემოქმედებისა და ინოვაციების 
სტიმულირებას მსოფლიოში. მისი ხელმძღვანელობით, ისმო 
წყვეტს მნიშვნელოვან პრობლემებს, რომელსაც განიცდის 
საერთაშორისო ინტელექტუალური საკუთრების სისტემა 
სწრაფი ტექნოლოგიური პროგრესისა და გლობალიზაციის 
პირობებში. ახალი გამოწვევების დასაძლევად, ორგანიზაციის 
სტრატეგიული ამოცანებიდან გამომდინარე, ფრენსის გარიმ 
განახორციელა მრავალმხრივი პროგრამა, რომელიც 
მოიცავდა საორგანიზაციო ცვლილებებს და ისმო-ს 
პროგრამების, რესურსებისა და სტრუქტურის გადახალისებას.
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ისმო-ს პოლიტიკა 

ისმო-ს სადამფუძნებლო კონვენციის პრეამბულის 
შესაბამისად, მისი ძირითადი მიზანია: "ხელი შეუწყოს 
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას მსოფლიოში".
აღნიშნულის მისაღწევად ყველაზე მნიშვნელოვან 
საშუალებად ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 
მრავალმხრივი შეთანხმებებისა და საერთაშორისო 
ნორმატიული ბაზის არსებობა მოიაზრება. 
თავისი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე ისმო 
გლობალური პოლიტიკის ფორუმია, სადაც წევრი ქვეყნები, 
მთავრობათაშორისი ორგანიზაციები, საზოგადოების 
სხვადასხვა წრეები იკრიბებიან იმისათვის, რომ განიხილონ 
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში არსებული  
გამოწვევები. 
ვინაიდან მსოფლიო მუდმივად იცვლება, საჭიროა 
ინტელექტუალური საკუთრების მარეგულირებელი 
კანონმდებლობის მორგება მომავალი განვითარების 
მოთხოვნებზე. სწორედ ამიტომ, ისმო-ში ჩამოყალიბდა 
სხვადასხვა კომიტეტი, როგორც ერთგვარი პლატფორმა 
როგორც კანონმდებლობის, ისე სისტემის დახვეწისა და 
გამართული მუშაობისათვის. 
საერთაშორისო სისტემის ეფექტური მუშაობის 
უზრუნველსაყოფად, წევრი ქვეყნები და არასამთავრობო 
ორგანიზაციები რეგულარულად ხვდებიან ერთმანეთს 
სხვადასხვა კომიტეტებზე და მუშაობენ ცვლილებებსა და 
ახალ წესებზე.
ისმო-მ წლების განმავლობაში განიცადა ევოლუცია.
ორგანიზაციამ, რომელიც  თავდაპირველად შეიქმნა წევრი 
ქვეყნებისთვის შეთანხმებების ადმინისტრირების სამდივნოს 
ფუნქციით, შეინარჩუნა ეს ფუნქცია, ვინაიდან ამჟამად 
ადმინისტრირებას უწევს 28 შეთანხმებას 
(4 კლასიფიკატორი), მაგრამ გააფართოვა მისი მოქმედების 
არეალი და მოახდინა სერვისების დივერსიფიკაციაც. 
არსებული შეთანხმებების დახვეწა და ახალი შეთანხმებების 
მიღწევა არის ისმო-ს მუშაობის ძირითადი ამოსავალი, 
რომელზეც ზრუნავს ისმო-ს სამდივნო. 
როგორც უკვე აღინიშნა, ისმო-ს სადამფუძნებლო კონვენციის 
თანახმად, გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი ორგანო 
არის ისმო-ს გენერალური ასამბლეა, თითოეული კავშირის 
წევრი ქვეყნების ასამბლეები, ისმო-ს საკოორდინაციო 
კომიტეტი და კონფერენცია.
ისმო-ს კომიტეტები მუშაობენ სხვადასხვა მიმართულებებით. 
შესაბამისად, ფუნქციონირებს: პროგრამისა და ბიუჯეტის 
კომიტეტი, ინტელექტუალური საკუთრების და განვითარების 
კომიტეტი, ინტელექტუალური საკუთრების და გენეტიკური 
რესურსების, ტრადიციული ცოდნისა და ფოლკლორის 
მთავრობათაშორისი კომიტეტი და აღსრულების  
სამეთვალყურეო კომიტეტი. გარდა ამისა, ფუნქციონირებს 
საერთაშორისო საკლასიფიკაციო შეთანხმებებით  
დაფუძნებული ექსპერტთა მუდმივმოქმედი კომიტეტები, 
რომელთაც აქვთ საკლასიფიკაციო სისტემების პერიოდული 
გადასინჯვის მანდატი.
პროცედურის მიხედვით, საკითხების დეტალური 
განხილვებისთვის ისმო-ს ნებისმიერმა სპეციალურმა 
კომიტეტმა შეიძლება შექმნას სამუშაო ჯგუფი, მაგალითად, 
როგორიცაა ლისაბონის ადგილწარმოშობის დასახელებათა 
და მათი რეგისტრაციის განვითარების სამუშაო ჯგუფი. 
ამ ჯგუფმა ახლახან დაასრულა მუშაობა ლისაბონის 
შეთანხმების აქტზე, რომლის მიღებითაც დაცვა გავრცელდება 

არა მხოლოდ ადგილწარმოშობის დასახელებებზე, არამედ ის 
გაფართოვდება და მოიცავს გეოგრაფიულ აღნიშვნებსაც. 
არსებობს სპეციალური კომიტეტები, რომლებიც იქმნება 
გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილების შესაბამისად, 
გარკვეული მიზნისათვის, მაგალითად ახალი შეთანხმების 
მიღწევისათვის ან არსებულში ცვლილებების შესატანად. 
დღესდღეობით ასეთებია: საპატენტო კანონის შესახებ 
სპეციალური კომიტეტი, სასაქონლო ნიშნების, სამრეწველო 
ნიმუშებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების  სპეციალური 
კომიტეტი, საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა კომიტეტი და 
ისმო-ს სტანდარტების კომიტეტი. 
არსებული პროცედურის თანახმად, თუ რომელიმე კომიტეტი 
გადაწყვეტს შეთანხმების მიღებას, გენერალურმა ასამბლეამ 
უნდა მოიწვიოს დიპლომატიური კონფერენცია შეთანხმების 
ხელმოსაწერად. დიპლომატიური კონფერენცია წევრი 
ქვეყნებისაგან შემდგარი მაღალი დონის კონფერენციაა, 
სადაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და მიიღწევა ახალი 
შეთანხმებები. 
ისმო-ს სადამფუძნებლო კონვენცია, ასევე, განმარტავს, 
რომ წევრობა შესაძლებელია ნებისმიერი კავშირის წევრი 
სახელმწიფოსთვის და ნებისმიერი კავშირის არაწევრი 
ქვეყნისთვის, რომელიც არის გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის ან მისი ნებისმიერი სპეციალიზებული 
სააგენტოს წევრი, ან საერთაშორისო ატომური ენერგიის 
სააგენტოს ან საერთაშორისო სასამართლოს  დებულების 
წევრი  ან  მოწვეულია ისმოს გენერალური ასამბლეის მიერ 
წევრობისთვის. 
იმისათვის, რომ გახდეს ისმო-ს წევრი, ქვეყანამ უნდა 
წარუდგინოს სარატიფიკაციო ან მისაერთებელი დოკუმენტი 
ისმო-ს გენერალურ დირექტორს. პარიზის ან ბერნის 
კონვენციის წევრები შეიძლება გახდნენ ისმო-ს წევრები 
თუ ისინი უკვე არიან პარიზის კონვენციის სტოკჰოლმის 
ოქმის (1967) ან ბერნის კონვენციის პარიზის აქტის (1971) 
წევრები, ან რატიფიკაციას ახდენენ, ან უერთდებიან მათ.
არსებული გამოწვევების დასაძლევად, ისმო მუშაობს 
შესაბამის ორგანიზაციასთან ერთად სხვა გლობალური 
მიმართულებებითაც, მაგალითად, ტრადიციული ცოდნა, 
ფოლკლორი, ბიოლოგიური დივერსიფიკაცია, კონკურენცია, 
ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, გლობალური ჯანდაცვა, 
კლიმატის ცვლილება. 

მომსახურება და ინფორმაცია

ისმო-ს ეფექტურობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია 
საერთაშორისო სარეგისტრაციო აქტიურობის ზრდა, 
რაც მიანიშნებს მსოფლიოში ინოვაციური საქმიანობის 
განვითარებასა და ინტერესზე.
ისმო-ს, გაეროს სხვა ორგანიზაციებისაგან განსხვავებით, 
აქვს ძალიან დიდი ფინანსური შემოსავლები, რომლებიც მისი 
სარეგისტრაციო სისტემების ადმინისტრირებიდან მიღებული 
თანხებია. 
აღნიშნული შესაძლებელი გახადა საპატენტო კოოპერაციის 
ხელშეკრულების (PCT, 148 წევრი ქვეყანა), ნიშნების 
საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ მადრიდის 
შეთანხმებისა და ოქმის (მადრიდის სისტემა, 94 წევრი 
ქვეყანა), სამრეწველო ნიმუშების საერთაშორისო 
დეპონირების შესახებ ჰააგის შეთანხმების (ჰააგის სისტემა, 
62 წევრი ქვეყანა), ლისაბონის ადგილწარმოშობის 
დასახელებებისა და მათი საერთაშორისო რეგისტრაციის 
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(ლისაბონის სისტემა, 28 წევრი ქვეყანა) საფუძველზე 
ჩამოყალიბებული ეფექტური სისტემის მეშვეობით. ასევე, 
საინტერესოა სახელმწიფო ემბლემების დაცვის სისტემა 
(6ter), რომელიც საშუალებას აძლევს სახელმწიფოებსა და 
სამთავრობოთშორისო ორგანიზაციებს დაარეგისტრირონ 
მათი სახელები და ემბლემები. 
ეს არის ის სწრაფი, მოქნილი, მარტივი და იაფი სისტემები, 
რომლებიც ეხმარება მომხმარებლებს ადვილად მოახდინონ 
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების განაცხადების 
ადმინისტრირება და საერთაშორისო დონეზე ეფექტურად 
დაცვა. აღნიშნული სისტემების საშუალებით ერთი 
საერთაშორისო განაცხადის წარდგენით განმცხადებლებს 
საშუალება ეძლევათ სისტემის მონაწილე ერთ ან რამდენიმე 
ქვეყანაში მოითხოვონ გამოგონების, სასარგებლო მოდელის, 
სასაქონლო ნიშნის, დიზაინის ან ადგილწარმოშობის 
დასახელების რეგისტრაცია9.
როგორც უკვე აღინიშნა, ისმო-ს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
სისტემაა საპატენტო კოოპერაციის სისტემა, რომელიც 
საშუალებას აძლევს განმცხადებელს მოიპოვოს ამა თუ 
იმ გამოგონებაზე პატენტი სხვადასხვა ქვეყანაში ერთი 
განაცხადით, რაც მოქნილს ხდის პროცედურას და აცილებს 
მას დიდ ხარჯებს. ამ სისტემის წარმატება შეიძლება გაიზომოს 
შეტანილი განაცხადების რაოდენობითა და შემოსავლების 
ოდენობით, რაც  ყოველწლიურად იზრდება. 
ამასთანავე, მნიშვნელოვანია მადრიდის სისტემის წვლილი. 
წლების განმავლობაში სასაქონლო ნიშნებზე საერთაშორისო 
განაცხადების რაოდენობის ზრდა არ იყო გამოწვეული 
მხოლოდ უფლების მფლობელების ინტერესებით, ის 
განაპირობა, ასევე, კარგად გამართულმა სისტემამ 
და საერთაშორისო ბიუროს სწრაფმა და ხარისხიანმა 
სერვისებმა.
ცოტა მოგვიანებით, ისმო-მ დააფუძნა დავების 
ალტერნატიული გადაწყვეტის მექანიზმი. ისმო-ს არბიტრაჟისა 
და მედიაციის ცენტრი მუშაობს დავების ალტერნატიული 
გადაწყვეტის მექანიზმებზე, რომელიც სასამართლოს ჩარევის 
გარეშე უზრუნველყოფს დავების მოგვარებაში ხელშეწყობას. 
ისმო-ს ცენტრი უზრუნველყოფს, ასევე, ინტერნეტის დომეინის 
სახელებზე დავების გადაწყვეტის სერვისს ისმო-ს მიერ 
ინიცირებული პოლიტიკის (Uniform Domain Name Dispute 

Resolution Policy-UDRP) საფუძველზე. 
ისმო-მ შექმნა საკლასიფიკაციო სისტემები, 
როგორიცაა: საერთაშორისო საპატენტო კლასიფიკაცია 
გამოგონებებისთვის, ნიცის კლასიფიკაცია სასაქონლო 
ნიშნების, ვენის კლასიფიკაცია-ნიშნების გამომსახველობითი 
ელემენტებისთვის და ლოკარნოს კლასიფიკაცია - 
სამრეწველო დიზაინებისთვის. 
ყველა ამ სისტემის ადმინისტრირებას ისმო ახერხებს 
სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, 
საერთაშორისო საკლასიფიკაციო და საძიებო სისტემებით, 
როგორიცაა: ROMARIN, PATENTSCOPE, GLOBAL BRAND 
DATABASE, GLOBAL DESIGN DATABASE, LISBON EXPRESS, 

HAGUE EXPRESS, ARTICLE 6TER, WIPO PEARL და სხვა.
მნიშვნელოვანია, რომ ისმო აღნიშნული საძიებო სისტემებით 
აწვდის ინფორმაციას დაინტერესებულ პირებს. გარდა 
ამისა, მის ვებგვერდზე წარმოდგენილია  ყოვლისმომცველი 
ინფორმაცია საჯარო გამოყენებისთვის.

ისმო, ასევე, სისტემატურად აქვეყნებს ემპირიულ კვლევებს, 
ანგარიშებსა და სტატისტიკურ მონაცემებს, აგრეთვე, 
შემუშავებული აქვს საინფორმაციო ონლაინ პორტალი, სადაც 
შესაძლებელია სხვადასხვა სახის ინფორმაციის მოძიება, 
მაგალითად, წევრი ქვეყნების საკანონმდებლო ბაზები, 
შეთანხმებები, ისმო-ს სტანდარტები და სხვა.

ქვეყნებთან თანამშრომლობა და ცნობიერების 
ამაღლებისაკენ მიმართული პროგრამები 

ისმო-ს, მთავარ ფუნქციებთან ერთად, რომლებიც ძირითადად 
მოიცავს ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო 
შეთანხმებებს და გლობალურ სარეგისტრაციო სისტემას, აქვს 
ყოვლისმომცველი მიდგომა. ის ცდილობს ხელი შეუწყოს 
ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენებას ეკონომიკური 
განვითარებისათვის და ეხმარება წევრ ქვეყნებს სხვადასხვა 
მომსახურების უზრუნველყოფით, უწევს ტექნიკურ დახმარებას 
და ახორციელებს თანამშრომლობის სხვადასხვა პროგრამებს 
განსაკუთრებით ნაკლებად განვითარებულ და გარდამავალი 
ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის10. 
საგულისხმოა, რომ ისმო-სა და ვაჭრობის მსოფლიო 
ორგანიზაციასთან გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში, 
ისმო ეხმარება განვითარებად ქვეყნებს ამ ორგანიზაციის 
მიერ ადმინისტრირებულ ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების შესახებ 
შეთანხმების იმპლემენტაციაში. ასევე, ეროვნული 
კანონმდებლობების საერთაშორისო სტანდარტებთან 
შესაბამისობაში მოყვანაში. ისმო თანამშრომლობს 
სხვადასხვა ქვეყნის ინტელექტუალური საკუთრების 
უწყებებთან, სამთავრობოთაშორისო და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, საზოგადოებრივ და კერძო სექტორებთან, 
რათა ქვეყნებმა გამოიყენონ ინტელექტუალური საკუთრების 
საერთაშორისო სისტემები, გააუმჯობესონ ტექნიკური 
ინფრასტრუქტურა და ხელი შეუწყონ მონაცემთა და ცოდნის 
გაცვლას. საგულისხმოა, რომ ისმო-მ შეიმუშავა მონაწილე 
მხარეებისთვის პარტნიორობის პლატფორმები, რომლებიც 
პასუხობენ გლობალურ გამოწვევებს. 
ისმო-ს სამოქმედო გეგმა და მისი ცხრა სტრატეგიული მიზანი 
ეხმაურება სწორედ ინტელექტუალური საკუთრების კუთხით 
გამოწვევების დაძლევას, ესენია11: 

1. საერთაშორისო ნორმატიული ბაზის დაბალანსებული    
ევოლუცია;
2. ინტელექტუალური საკუთრების გლობალური სერვისების 
უზრუნველყოფა;
3. ინტელექტუალური საკუთრების სერვისების გამოყენების 
ხელშეწყობა;
4. გლობალური ინტელექტუალური საკუთრების 
ინფრასტრუქტურის კოორდინაცია და განვითარება;
5. ინტელექტუალური საკუთრების ინფორმაციისა და 
ანალიზის მსოფლიო ინფორმაციის წყაროს გამოყენება;
6. ინტელექტუალური  საკუთრების დაცვის მიზნით,  
საერთაშორისო თანამშრომლობა;
7. ინტელექტუალური საკუთრებისა და გლობალური 
პოლიტიკის საკითხებში თანამშრომლობა;
8. ისმო-ს წევრ ქვეყნებსა და დაინტერესებულ პირებს შორის 
მუდმივი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა;
9. ეფექტური ადმინისტრაციული და ფინანსური მხარდაჭერა 
ისმო-ს პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობისთვის12.  

მნიშვნელოვანია, რომ ისმო-მ 2004 წელს შეიმუშავა 
განვითარების გენერალური გეგმა, რომელიც შედგება 6 
კლასტერად დაჯგუფებული 45 რეკომენდაციისაგან, ესენია: 
ტექნიკური დახმარება და კვალიფიკაციის ამაღლება, 
საკანონმდებლო საქმიანობა, საზოგადოებრივი პოლიტიკა და 
საჯარო დომეინი, ტექნოლოგიების გადაცემა, საინფორმაციო 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ცოდნაზე წვდომა, 
შეფასების და შედეგების ანალიზი და შესწავლა, 
ინსტიტუციური საქმიანობა, რომელიც მოიცავს მანდატს და 
მმართველობას და სხვა საკითხები13. 
სწორედ ამ გეგმის ჩამოყალიბებამ დაუდო სათავე ისმო-ს 
განვითარებისა და ინტელექტუალური საკუთრების კომიტეტის 
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ჩამოყალიბებას, სადაც იხილება რეკომენდაციებთან 
დაკავშირებული საკითხები.  
აღნიშნული გეგმისა და რეკომენდაციების განხორციელება 
დაეხმარება ნაკლებად განვითარებულ და გარდამავალი 
ეკონომიკის ქვეყნებს ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის 
განვითარებაში.
ისმო, აგრეთვე, ეხმარება ეროვნულ უწყებებს სისტემების 
დანერგვასა და გამოყენებაში იმისათვის, რომ უკეთესად 
მოხდეს სერვისების მიწოდება, რაც მოიცავს: ეფექტურ 
ავტომატიზებულ და სტანდარტიზებულ ბიზნეს პროცესებს 
ინტელექტუალური საკუთრების ადმინისტრირებისთვის, 
ასევე, ონლაინ სერვისებს, რომლებიც მოიცავს ძიებებს, 
რეესტრისა და განაცხადის მიწოდების სისტემებს, რეგიონულ 
და საერთაშორისო სისტემებთან ინტეგრაციას, იმისათვის, 
რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მონაცემთა და დოკუმენტების 
ელექტრონული გაცვლა.
მნიშვნელოვანია, რომ ისმო-ს ბაზაზე 1998 წლიდან არის 
შექმნილი ინტელექტუალური საკუთრების აკადემია, რომლის 
მიზანია ინტელექტუალური საკუთრების მიმართულებით 
საზოგადოებაში ცოდნის გავრცელება და კვალიფიკაციის 
ამაღლება. აკადემიას აქვს მდიდარი პორტფოლიო როგორც 
დისტანციური, ისე სხვა სწავლების კურსებით. არსებობს 
ზოგადი და სპეციალური კურსები მიზნობრივი ჯგუფებისთვის, 
რასაც ეფექტურად იყენებენ წევრი ქვეყნები. მნიშვნელოვანია, 
რომ ისმო-მ შეიმუშავა ინტელექტუალური საკუთრების 
აკადემიის პროექტი წევრი ქვეყნებისთვის, რომელიც 
დაეხმარება მათ ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 
ცნობიერების ამაღლებაში.
ისმო-ს სწრაფმა ევოლუციამ გვიჩვენა, თუ რამდენად 
ეფექტურად მოახერხა ამ ორგანიზაციამ ინტელექტუალური 
საკუთრების სფეროში მზარდი და მუდმივი გამოწვევების 
დაძლევა. ისმო კვლავაც აქტიურად განაგრძობს 
განვითარებას, ახალი პროექტების რეალიზებასა და, 
რაც მეტად მნიშვნელოვანია, ქვეყნებისთვის დახმარების 
უზრუნველყოფას. 

1. The Pre-History and Establishment of the WIPO - Christopher May
2. Ruth L. Gana, ‘‘Has Creativity Died in the Third World? Some 
Implications of the Internationalization of Intellectual Property’’, (1995) 24 
Denver J. Int’l L. & Pol’y 109.
3.  დავით გაბუნია, გიორგი თაქთაქიშვილი , საერთაშორისო საავტორო 
სამართალი , საქპატენტი, 2005 წ. 
4.  Brief history of the first 25 years of WIPO by Dr. Arpad Bogsch, 
Director General of the World Intellectual Property Organization
5.  WIPO – Intellectual Property Handbook 
6.  The Global Intellectual Property Organisation: Resurgenceand the 
development agenda By Christopher May
7.  Brief history of the first 25 years of WIPO by Dr. Arpad Bogsch, 
Director General of the World Intellectual Property Organization
8.  wipo.int
9.  WIPO  Intellectual Property Handbook
10.  Wipo.int
11.  WIPO : A Medium term Strategic plan for WIPO
12.  WIPO Strategic Realignment Program
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ავტორი: ანა გობეჩია

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

საერთაშორისო 
ურთიერთობათა და 
პროექტების მართვის 
განყოფილების უფროსი



"გუჩიმ" დაკარგა სასაქონლო ნიშანი 
"GG" დიდ ბრიტანეთში

"Louis Vuitton"-ს უარი უთხრეს სიტყვიერი და 
სტილიზებული სასაქონლო ნიშნების "Benefit 
Browbar" ავსტრალიაში რეგისტრაციაზე 

კარტოფილის და პომიდვრის მოსავალი 
ერთი მცენარიდან

ბრიტანულმა კომპანიამ "Thompson & Morgan" 15 
წლიანი სელექციური მუშაობის შედეგად, გამოიყვანა 
ახალი ჯიშის მცენარე TomTato®, რომლის ფესვებიც 
კარტოფილს ისხამს, ხოლო ზედა ნაწილი - პომიდორს.  
ერთი  მცენარე  მიწის ზემოთ ისხამს 500 ცალ ტკბილი 
გემოს "ჩერი"-ს ჯიშის პომიდორს, ხოლო მიწისქვეშ 
კი თეთრი ფერის კარტოფილს, რომელიც კარგი 
გემური თვისებებით ხასიათდება, მაღალი სასურსათე 
დანიშნულებისაა, ადვილად იხარშება და იწვება. 
ახალი ჯიშის მცენარე საკმაოდ მცირე ფართობზე დიდ 
მოსავალს იძლევა. მისი მოყვანა კი შესაძლებელია 
როგორც დახურულ, ისე ღია გრუნტში.

წყარო: http://blog.thompson-morgan.com/tomtato-harvest-
potatoes-and-tomatoes-from-the-same-plant/

მფრინავი ავტომობილები 2 წელიწადში 
გაყიდვაში გამოვა

ფესტივალზე აშშ-ს ქ. ოსტინში წარმოდგენილი 
იყო სლოვაკური კომპანია "Aero Mobil"-ის მიერ 
შექმნილი მფრინავი ავტომობილის ბოლო მოდელი 
"Flying Roadster". მას აქვს გვერდითი ფრთები, 
რომლებიც გაფრენის წინ იშლება. აღნიშნული მოდელი 
ორადგილიანია და მუშაობს ბენზინის ძრავაზე. მისი 
აფრენისა და დაფრენისთვის საკმარისია 300 მ-ზე 
ნაკლები სიგრძის ასაფრენი ბილიკი. აერომობილის 
მაქსიმალური სიჩქარე ჰაერში 200კმ/სთ-შია, 
ხოლო ხმელეთზე - 160კმ/სთ. სვლის რეზერვი 
შეადგენს 650კმ-ს. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა 
აერომობილის გამოცდაზე სხვადასხვა ძრავით, შემდეგი 
საფეხური კი კრაშ-ტესტი იქნება. კომპანია 2017 
წლიდან გეგმავს აერომობილების გაყიდვაში გაშვებას. 
თავდაპირველად, მისი ფასი რამდენიმე ასეული ათასი 
დოლარი იქნება.

წყარო: http://hi-news.ru/technology/letayushhie-avtomobili-
postupyat-v-prodazhu-cherez-dva-goda.html

დიდი ბრიტანეთის ინტელექტუალური საკუთრების 
ოფისმა (IPO) გამოუყენებლობის საფუძველზე, გააუქმა 
1984 წელს რეგიტრირებული "Gucci"-ის სასაქონლო 
ნიშნის "GG" რეგისტრაცია. IPO-ს გადაწყვეტილებაში 
აღნიშნულია, რომ შესაძლებელია ნიშნის გამოყენება 
მე-3 კლასის საქონლის მიმართ (პარფიუმერიისა 
და საპნების ჩათვლით). თავის დროზე ნიშანი 
რეგისტრირებული იყო ოთხ კლასზე. რეგისტრაცია 
მოიცავდა ისეთ საქონელს, როგორიცაა: ოფლის 
საწინააღმდეგო, საათები, ჩანთები და T-მაისურები. 
2012 წელს "Gucci"-ის მეტოქემ "Gerry Weber"-მა 
მოითხოვა ნიშნის გაუქმება 2003-2012 წლებში მისი 
ნაკლებად გამოყენების გამო. დიდ ბრიტანეთში  5 წლის 
განმავლობაში სასაქონლო ნიშნის გამოუყენებლობა 
გაუქმების საფუძველია. 

წყარო: http://www.worldipreview.com/news/gucci-loses-gg-
trademark-in-the-uk

სელექციონერებმა ქლიავის განსაკუთრებით 
სასარგებლო ჯიში გამოიყვანეს  

დაავადებებისადმი გამძლე ქლიავების გამოყვანის 
პროგრამის ფარგლებში, ავსტრალიელმა 
სპეციალისტებმა კვინსლენდიდან გამოიყვანეს ქლიავის 
ახალი ჯიში  "Australian Queen Garnet".
ექსპერტთა განმარტებით, ამ ჯიშის ნაყოფი 5-10-
ჯერ მეტ ანტოციანებს შეიცავს, ვიდრე ჩვეულებრივი 
ქლიავი. ანტოციანები მრავალი სახეობის ხილსა და 
ბოსტნეულს (მაგ., მოცვი და წითელი ბულგარული 
წიწაკა) მუქ შეფერილობას აძლევს. ანტოციანები 
ანტიოქსიდანტების მაღალი შემცველობით 
გამოირჩევიან, იცავენ დნმ-ს დაზიანებისაგან და, ასევე, 
გააჩნიათ ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება. ამ ჯიშის 
ქლიავის გამოყენება დადებითად მოქმედებს წონის 
კლების პროცესზე.

წყარო: http://news.plonto.ru/2015/03/23/specialisty-razrabotali-
osobenno-poleznyj-sort-slivy/

პორტატიული ექოლოტი სმარტფონების 
მეშვეობით თევზის საძებნელად  

კომპანიამ "FishHunter" შექმნა უჩვეულო გაჯეტი 
"FishHunter Sonar", მეთევზეებისთვის, რომელიც 
მუშაობს ჰიდროლოკატორის პრინციპით და 
სმარტფონის მეშვეობით გადასცემს ინფორმაციას 
წყალსატევში თევზის არსებობის შესახებ. წყალში 
ჩაშვებული ჰიდროლოკატორი აფიქსირებს თევზის 
ადგილმდებარეობას 20-45 მეტრის მანძილზე. 
გაჯეტი სინქრონიზირდება Apple-ს და Android-ის 
სმარტფონებთან.  ავტონომიურ რეჟიმში მისი მუშაობის 
დრო შეადგენს 6-9 საათს.

წყარო: http://www.fishhunter.com/

მიმდინარე წლის 15 თებერვალს ავსტრალიის 
ინტელექტუალური საკუთრების ოფისში, ფრანგულმა 
კომპანიამ "Louis Vuitton"-მა წააგო სააპელაციო 
დავა სასაქონლო ნიშნებზე "Benefit Browbar" (44 
-ე კლასის საქონლისთვის) სილამაზის სალონების 
ქსელის მფლობელ ავსტრალიელ ქალბატონთან 
ჩერნი ნუნონთან, რომელსაც ჯერ კიდევ 2005 
წელს რეგისტრირებული აქვს სასაქონლო ნიშანი 
"The Brow Bar" თმის და ტანის მოვლასთან 
დაკავშირებული მომსახურებისთვის. გადაწყვეტილება 
დაეფუძნა იმ მოსაზრებას, რომ სიტყვა "Benefit" 
ვერ სძენს ფრანგული კომპანიის ნიშნებს საკმარის 
განმასხვავებლობას, რათა მომხმარებელი არ შევიდეს 
შეცდომაში.

წყარო: http://www.worldipreview.com/news/louis-vuitton-
trademark-application-sunk-by-australian-woman-8148

ახალი ამბები



სალბუნი, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ინიექცია

ISP დამრღვევ ვებსაიტებს დაბლოკავსAPPLE vs Ericsson

OHIM-ის კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 
დაცვა ნიშნავს მეტ შემოსავალს

ნიუ-იორკის სტოუნი ბრუკის უნივერსიტეტის ინჟინერ-
ბიომედიკოსმა კასია სავიცკამ შექმნა სალბუნი, რომლის 
მეშვეობით შესაძლებელია ადამიანის სისხლში შეყვანილ 
იქნეს ვაქცინა ნემსის ჩხვლეტის გარეშე. სავიცკა 
იკვლევდა პოლივინილპიროლიდონის აბსორბენტს, 
რომელსაც შეუძლია ადამიანის კანიდან ამოწოვოს 
სითხე, ხოლო თუ ასეთ გაუწყლოვანებულ კანზე 
დავიტანთ რაიმე პრეპარატს, მისი ფართოდ გაღებული 
ფორები თავისუფლად შეიწოვენ მას. მან შექმნა 
სალბუნი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს კანს 
შეიწოვოს მოლეკულა, რომელიც 250-ჯერ აღემატება იმ 
მოლეკულის ზომას, რომელსაც ჩვეულებრივ პირობებში 
შთანთქავს. ეს დიდ მიღწევად ჩაითვალა, რადგან 
მისი უმტკივნეულო გამოყენების მეთოდი, კომპაქტური 
ზომა, სპეციალური მაცივრის გარეშე 8-10 კვირის 
განმავლობაში შენახვის შესაძლებლობას იძლევა, 

წყარო: http://hi-news.ru/technology/razrabotan-plastyr-
sposobnyj-zamenit-inekciyu.html

თვითმდინარე სკა (Flow Hife)

ავსტრალიელმა მეფუტკრეებმა მამა-შვილმა სტიუარტ და 
სედარ ანდერსონებმა, ათწლიანი მუშაობის შედეგად, 
შექმნეს ინოვაციური სკა "Flow Hife", რომლის 
კონსტრუქცია საშუალებას იძლევა, რომ თაფლი 
სპეციალური "ონკანიდან" თავისით გამოედინოს. 
გასაღების გადატრიალების შემდეგ, ფიჭის ბუდეები 
ვერტიკალური მიმართულებით იყოფა, რაც თაფლს 
აძლევს, ფიჭაზე დამაგრებული სპეციალური მილის 
საშუალებით, თვითდინების შესაძლებლობას.
ანდერსონები ამ გამოგონებაზე ათი წელი მუშაობდნენ 
და მსოფლიოს სხვადასხვა მეფუტკრესთან ერთად 
ატარებდნენ პრაქტიკულ ცდებს. თაფლის ამოღება 
იწვევს  ფუტკრებისა და ფიჭის ბუდეების დაზიანებას და 
ახალი სკის უნიკალურობა კი მდგომარეობს იმაში, რომ 
თაფლის ამოღება ხდება ფიჭის ბუდეების მინიმალური 
დაზიანებით და პროცესი თითქმის არ აწუხებს ფუტკრებს.

წყარო: http://beefarm.ru/blog/posts/2015/02/flow-hive.html

გაერთიანებული სამეფოს უმაღლესმა სასამართლომ 
მოსთხოვა ISP-ს (Internet Service Providers) იმ 
ვებსაიტების დაბლოკვა, რომლებიც რეკლამას უკეთებენ 
და ყიდიან ყალბ საქონელს. ეს იქნება პრეცედენტი 
სასაქონლო ნიშნების იმ მფლობელებისთვის, რომლებიც 
ებრძვიან გაყალბებას.  სასამართლოს განცხადებით, 
ამ გადაწყვეტილებას შეიძლება გავლენა ჰქონდეს 
გაერთიანებული სამეფოს ფარგლებს გარეთაც. 
ამასთანავე, ISP-მ განაცხადა, რომ დამრღვევი საიტების 
კონტროლის საუკეთესო გზაა მათი ამოღება წყაროდან 
და არა დაბლოკვა.

წყარო: http://www.ip-watch.org/2014/11/20/uk-high-court-
orders-isps-to-block-trademark-infringing-websites/

"APPLE"-ს  და "Ericsson"-ს სალიცენზიო ჰონორარის 
ოდენობაზე ისევ დავა აქვთ. მათ ვერ მოახერხეს ისეთი 
სალიცენზიო შეთანხმების გაფორმება, რომელიც 
დაარეგულირებდა "Ericsson"-ის იმ ტექნოლოგიის 
გამოყენების საკითხს, რომელსაც "APPLE" იყენებს 
ტელეფონებში და პლანშეტურ კომპიუტერებში.  
"APPLE"-მა კალიფორნიის სასამართლოში შეიტანა 
სარჩელი და მოითხოვა იმის დადასტურება, რომ არ 
არღვევს "Ericsson"-ის პატენტებს. "Ericsson"-მა კი 
ტეხასის შტატის სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, რათა 
დადგენილიყო, არის თუ არა სამართლიანი, გონივრული 
და არა დისკრიმინაციული მისი გლობალური 
სალიცენზიო შეთავაზება "APPLE"-ისთვის. ტეხასის 
სასამართლომ დააკმაყოფილა სარჩელი. ევროპის 
სასამართლომ კი დაასკვნა, რომ კომპანია "Ericsson" 
ბოროტად იყენებს თავის დომინანტურ პოზიციას.  

წყარო: http://www.ip-watch.org/2014/11/20/uk-high-court-
orders-isps-to-block-trademark-infringing-websites/

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ კომპანიებს, 
რომლებიც იცავენ თავიანთ ინტელექტუალურ 
საკუთრებას, აქვთ 29 %-ით მეტი შემოსავალი და 
ჰყავთ 6-ჯერ მეტი დასაქმებული, ვიდრე იმ კომპანიებს, 
რომლებიც არ ზრუნავენ ამ უფლებების დასაცავად.
კვლევამ, ასევე, აჩვენა, რომ მცირე და საშუალო 
კომპანიების მხოლოდ 9%-ს აქვს რეგისტრირებული 
თავისი ინტელექტუალური საკუთრება. 
საგულისხმოა, რომ შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის 
უწყების პრეზიდენტის ანტონიო კამპინოსის აზრით, 
სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესი წარმოადგენს 
ევროგაერთიანების ეკონომიკის ხერხემალს.

წყარო: http://www.worldipreview.com/news/ip-rights-means-
stronger-revenues-ohim-study-claims-8500

კალმარით-ინსპირირებული "შემნიღბავი 
სტიკერები" ჯარისკაცებს სიბნელეში უხილავს გახდის 

მეცნიერებმა კალმარებიდან გამოყოფილი ცილა 
გამოიყენეს შემნიღბავი სტიკერების შესაქმნელად, 
რომლებიც შეუმჩნეველს გახდიან ჯარისკაცებს სიბნელეში 
და  მათ ვერ დააფიქსირებს ინფრაწითელი კამერები. 
კვლევების ავტორმა, მეცნიერმა ალონ გოროდეცკმა 
საექსპერიმენტოდ გამოიყენა კალმარების კანი, რომელიც 
შეიცავს ე.წ. ირიდოციტებს, რომლებიც შეიცავენ 
ცილა რეფლექტინის შემცველ პლასტებს. კასკადური 
ბიოქიმიური პროცესების ჩართვის საფუძველზე, ცილის 
შემცველი ფენის სიმკვრივე იცვლება, რაც გავლენას 
ახდენს  უჯრედების რეაქციაზე სინათლის ცვლილებისას. 
მეცნიერებმა მიაღწიეს იმას, რომ სპეციალურ ბაქტერიებს 
გამოემუშავებინათ ცილა რეფლექტინი, რომლითაც 
დაფარეს პოლიმერული სუბსტრატი. ამგვარად, შექმნეს 
სტიკერები, რომლებიც მაგრდება სამხედრო ფორმაზე. 

წყარო: http://www.sciencedaily.com/
releases/2015/03/150323075231.htm
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საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე 
უფლებების მოპოვებასა და განხორციელებასთან 
დაკავშირებით გამართულ სასამართლო დავების ყველაზე 
მცირე რაოდენობა გამოგონებებს უკავშირდება.ამიტომ, 
თითოეული ასეთი სასამართლო პროცესის განხილვასა და 
ანალიზს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. სტატიაში განხილულია 
დავა, რომელიც საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ 
საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში პირველად იქნა 
მოთხოვნილი პატენტის ბათილად ცნობა ერთდროულად 
რამდენიმე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმის (საგამომგონებლო 
დონე, სამრეწველო გამოყენებადობა და აღწერილობის 
არასათანადო სისრულე) მიხედვით. ეს იყო სასამართლო 
დავა ქართულ კომპანია შპს "ჯი-ემ-პი"-სა და ფრანგულ 
ფარმაცევტულ კომპანიას "ლე ლაბორატუარ სერვიერ"-ს 
შორის, ამ უკანასკნელის სახელზე გაცემული საქართველოს 
პატენტის (GEP 2004 3361 B) ბათილად ცნობის 
მოთხოვნით.
2004 წლის 10 ივნისს გაცემული საქართველოს პატენტის 
"პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილის α 
კრისტალური ფორმა" (GE P 2004 3361 B) დაცვის 
ობიექტები იყო:
1. პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილის α 
კრისტალური ფორმა, დახასიათებული ფხვნილის 
რენტგენოსტრუქტურული დიაგრამით;
2. აღნიშნული კრისტალური ფორმის მიღების 
ხერხი;  
3. ფარმაცევტული კომპოზიცია, რომელიც შეიცავს 
პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილის α კრისტალურ 
ფორმასა და ფარმაცევტულად მისაღებ, ინერტულ, 
არატოქსიკურ მატარებელს;
4. აღნიშნული ფარმაცევტული კომპოზიციის გამოყენება 
ანგიოტენზინ I-ის გარდამქმნელი ფერმენტის მაინჰიბირებელი 
პრეპარატის დასამზადებლად;
5. აღნიშნული ფარმაცევტული კომპოზიციის გამოყენება 
სისხლძარღვთა დაავადებების სამკურნალო პრეპარატის 
დასამზადებლად. 
მოსარჩელე კომპანიამ შპს "ჯი-ემ-პი"-მ საქართველოს 
საპატენტო კანონის (1999 წლის რედაქცია) 57-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის (ა) და (ბ) ქვეპუნქტების თანახმად, 
მოითხოვა საქართველოს პატენტის GE P 2004 3361 B 
ბათილად ცნობა. მისი ეს მოთხოვნა ეფუძნებოდა შემდეგ 
არგუმენტებს:
1. პატენტი არ აკმაყოფილებდა სამრეწველო 
გამოყენებადობის კრიტერიუმს, რადგან შეუძლებელი 
იყო პატენტით დაცული ხერხის განხორციელება და, 
შესაბამისად, პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილის 
α კრისტალური ფორმის მიღება. კერძოდ, შეუძლებელი 
იყო რექტიფიკატორში გამოკრისტალების პროცესის 
განხორციელება. გარდა ამისა, პატენტი არ აკმაყოფილებდა 
სამრეწველო გამოყენებადობის კრიტერიუმს იმის გამოც, რომ 
მის აღწერილობაში მოყვანილი იყო მხოლოდ თეორიული 
მსჯელობა და არ ჩანდა პატენტით დაცული ობიექტის 
პრაქტიკული მიზნებისთვის გამოსადეგობა.
2. პატენტი არ აკმაყოფილებდა საგამომგონებლო დონის 
კრიტერიუმს, რადგან ტექნიკის დონიდან ცნობილ ევროპულ 
საპატენტო განაცხადში (EP 0308341) აღწერილი 
პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილის მიღების 

ხერხის ბოლო ეტაპი საქართველოს პატენტით დაცული 
ხერხისგან განსხვავდება მხოლოდ იმით, რომ ევროპის 
საპატენტო განაცხადის ხერხში პერინდოპრილის ტერტ-
ბუტილამინის მარილის მიღების ქიმიური რეაქცია და შემდეგ 
მარილის გამოკრისტალება ხორციელდება ერთად, ქართულ 
პატენტში კი ხდება უკვე მზა მარილის გამოკრისტალება, 
ხოლო სხვა ყველა პროცესი და აღნიშნულ ხერხებში 
გამოყენებული გამხსნელი იდენტურია.
3. პატენტი არ იყო აღწერილი სათანადო სისრულით, რადგან 
გარდა იმისა, რომ შეუძლებელია მისი განხორციელება, 
აღწერილობაში გამოგონება არ იყო გახსნილი ისეთი 
სისრულით, რომ შესაძლებელი იყოს ტექნიკური 
ამოცანის გაგება და მისი გადაწყვეტა, აგრეთვე, არ იყო 
დადასტურებული გამოგონების დადებითი ეფექტი.
მოპასუხე კომპანიამ „ლე ლაბორატუარ სერვიერ"-მა 
სარჩელი მიიჩნია უსაფუძვლოდ შემდეგ გარემოებათა გამო:
1. მართალია, მოპასუხე ეთანხმებოდა მოსაზრებას, რომ 
შეუძლებელი იყო რექტიფიკატორში გამოკრისტალების 
პროცესის განხორციელება, მაგრამ აღნიშნული ასპექტი 
მიაჩნდა თარგმანის შეცდომად, რადგან საერთაშორისო 
განაცხადის ფრანგულ ტექსტში, რომლის საფუძველზეც 
მოთხოვნილი იყო საქართველოს პატენტის გაცემა, 
რექტიფიკატორი საერთოდ არ იყო ნახსენები. შესაბამისად, 
მოპასუხე მოითხოვდა პატენტში აღნიშნული შეცდომის 
გასწორებას, რის შემდეგაც, მისი აზრით, პატენტი სრულიად 
დააკმაყოფილებდა სამრეწველო გამოყენებადობის 
კრიტერიუმს. რაც შეეხება მოსარჩელის არგუმენტს პატენტით 
დაცული ობიექტის პრაქტიკული მიზნებისთვის გამოსადეგობის 
შესახებ, მოპასუხეს იგი მიაჩნდა სრულიად უსაფუძვლოდ, 
რადგან, მისი აზრით, სამრეწველო გამოყენებადობის 
კრიტერიუმის დასაკმაყოფილებლად საკმარისი იყო 
მხოლოდ პატენტით დაცული ობიექტის სამრეწველო წესით 
დამზადების შესაძლებლობა, რასაც სადავო პატენტი სავსებით 
დააკმაყოფილებდა თარგმანში ზემოაღნიშნული შეცდომის 
გასწორების შემდეგ.
2. მოპასუხეს მიაჩნდა, რომ საქართველოს პატენტი 
აკმაყოფილებდა საგამომგონებლო დონის კრიტერიუმს, 
რადგან დაპირისპირებულ ევროპულ საპატენტო განაცხადში 
არ იყო მითითებული, რომ მიიღებოდა პერინდოპრილის 
მარილის α კრისტალური ფორმა, არ იყო მოყვანილი 
მისი რენტგენოსტრუქტურული დიფრაქტოგრამა, უფრო 
მეტიც, საერთოდ არ იყო აღნიშნული, რომ მიღებული 
პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილი იყო 
კრისტალური ფორმის. გარდა ამისა, სადავო პატენტში 
აღწერილი იყო გაციების განსაკუთრებული რეჟიმი და 
მასში მოცემული ფილტრაციის პროცესი იყო მარტივი და 
გრძელდება მცირე დროის, კერძოდ, შვიდი წუთის მანძილზე, 
განსხვავებით დაპირისპირებული დოკუმენტისგან.
3. მოპასუხეს უსაფუძვლოდ მიაჩნდა, ასევე, მოსარჩელის 
არგუმენტები აღწერილობის სისრულესთან დაკავშირებით. 
მისი აზრით, გამოგონების ტექნიკური ამოცანის გადაწყვეტასა 
და ამით მიღწეული დადებითი ეფექტის დადასტურებას 
არანაირი კავშირი არ ჰქონდა აღწერილობის სისრულესთან. 
მისი მოსაზრებით, აღწერილობის სისრულისთვის საკმარისი 
იყო გამოგონების განხორციელებადობის დადასტურება 
და, ასევე, მხოლოდ გამოგონებით მიღწეული დადებითი 
ეფექტების წარმოჩენა ყოველგვარი დადასტურების გარეშე.

სასამართლო დავა საქართველოს პატენტის 
GE P 2004 3361 B ბათილად ცნობის შესახებ 

პარალელები ევროპულ პატენტ-ანალოგებთან დაკავშირებულ საქმეებთან
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სამრეწველო გამოყენებადობის შესახებ

საქართველოს საპატენტო კანონის (1999 წლის რედაქცია) 
მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, გამოგონების 
სამრეწველოდ გამოყენებადობა ნიშნავს  მისი დამზადების 
ან მისით სარგებლობის შესაძლებლობას მრეწველობის, 
სოფლის მეურნეობის, ჯანმრთელობის დაცვისა და 
საქმიანობის სხვა სფეროებში.
საქართველოს პატენტის GE P 2004 3361 B დაცვის ობიექტი 
იყო პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის α კრისტალური 
ფორმის მიღების ხერხი, რომელიც ითვალისწინებდა 
პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილის ეთილის 
აცეტატის ხსნარის გაცხელებას რექტიფიკატორში და შემდგომ 
ხსნარის თანდათან გაციებას სრულ კრისტალიზაციამდე. 
დარგის სპეციალისტისთვის ცნობილია, რომ რექტიფიკატორში 
გამოკრისტალების პროცესის განხორციელება შეუძლებელია. 
შესაბამისად, სადავო პატენტში აღწერილი ხერხი 
განუხორციელებადია და შეუძლებელია მისი საშუალებით 
პატენტით დაცული პერინდოპრილისტერტ-ბუტილამინის 
მარილის α კრისტალური ფორმის მიღება.
სრულიად უსაფუძვლო იყო, აგრეთვე, მოპასუხის მოსაზრება 
იმის შესახებ, რომ ზემოაღნიშნული ასპექტი იყო მხოლოდ 
თარგმანის შეცდომა და უნდა გასწორებულიყო. მოპასუხე 
თავისი არგუმენტის გასამყარებლად ეყრდნობოდა საპატენტო 
კოოპერაციის ხელშეკრულების (PCT) 46-ე მუხლსა და 

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის 
(ისმო) მიერ გამოცემულ "PCT"-ის განმცხადებლის 
სახელმძღვანელოს 57-ე პუნქტს. 
უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საპატენტო უწყების 
მიერ გაცემული პატენტი წარმოადგენს ეროვნული საპატენტო 
კანონის მოთხოვნების მიხედვით ჩატარებული ექსპერტიზის 
შედეგად გაცემულ დამცავ დოკუმენტს და არა საერთაშორისო 
განაცხადის თარგმანზე გაცემულ პატენტს. შესაბამისად, 
სავსებით შესაძლებელია საქართველოს პატენტის დაცვის 
ობიექტი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს იმ ობიექტისგან, 
რომელიც აღწერილია საერთაშორისო განაცხადში. რაც 
შეეხება საპატენტო კოოპერაციის ხელშეკრულების 46-ე 
მუხლს, მასში აღნიშნულია, რომ "თუ საერთაშორისო 
განაცხადის თარგმანი არ არის სწორი და, ამის გამო, 
ამ განაცხადის მიხედვით გაცემული პატენტის მოცულობა 
აღემატება საერთაშორისო განაცხადის მოცულობის 
ფარგლებს დედნის ენაზე, შესაბამისი ხელშეკრულების 
მხარე სახელმწიფოს უფლებამოსილ ორგანოებს შეუძლიათ 
შესაბამისად და უკუქცევით შეზღუდონ გაცემული პატენტის 
მოცულობა და გამოაცხადონ, რომ იგი ბათილია და 
დაკარგული აქვს კანონიერი ძალა იმ ფარგლებში, რომლითაც 
ის აღემატება საერთაშორისო განაცხადის მოცულობას დედნის 
ენაზე". ამ მუხლიდან ცალსახად ჩანს, რომ იგი ემსახურება 
არა პატენტმფლობელის, არამედ მესამე პირების ინტერესების 
დაცვას და გათვალისწინებულია მხოლოდ იმ კონკრეტული 
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შემთხვევისთვის, როდესაც, თარგმანის ხარვეზის გამო, 
გაზრდილია პატენტის დაცვის ფარგლები საერთაშორისო 
განაცხადში მოთხოვნილ დაცვის ფარგლებთან მიმართებაში. 
მოცემული სადავო პატენტის შემთხვევაში, თარგმანის 
ხარვეზის შედეგად, ადგილი არ ჰქონია პატენტის დაცვის 
ფარგლების გაფართოებას და არც თარგმანის შესწორების 
შედეგად მოხდებოდა დაცვის ფარგლების შევიწროება. 
სხვა რაიმე შემთხვევას, მითუმეტეს, თარგმანის შეცდომის 
შესწორების შედეგად, პატენტუნარიანობის რომელიმე 
კრიტერიუმზე ზეგავლენას ზემოაღნიშნული ნორმა არ 
ითვალისწინებს.
მოცემულ შემთხვევას არ ესადაგებოდა არც "PCT"-
ის განმცხადებლის სახელმძღვანელოს 57-ე პუნქტი, 
რადგან მასში მართლაც აღნიშნულია, რომ განაცხადში 
თარგმანის შეცდომები შეიძლება გასწორდეს ეროვნულ 
ფაზაზე. თუმცა, ამავე სახელმძღვანელოს მე-7 პუნქტში 
ცალსახადაა განმარტებული, რომ "ეროვნული ფაზა არის 
"PCT"-ის პროცედურების ორი ძირითადი ფაზიდან მეორე, 
რომელიც მოსდევს საერთაშორისო ფაზას და მოიცავს 
საერთაშორისო განაცხადის განხილვას ხელშეკრულების 
მხარე სახელმწიფოს თითოეულ უწყებაში ან ხელშეკრულების 
მხარე სახელმწიფოს სახელით მოქმედ უწყებაში, რომლებიც 
აღნიშნულია საერთაშორისო განაცხადში. ყველა აღნიშნულ 
სახელმწიფოში საერთაშორისო განაცხადს აქვს ეროვნული 
განაცხადის ძალა საერთაშორისო განაცხადის წარდგენის 
თარიღიდან და გამოგონებისთვის დაცვის მინიჭების 
გადაწყვეტილება გამოიტანება ამ სახელმწიფოს უწყების 
მიერ..." აღნიშნული ნორმიდან ჩანს, რომ ეროვნული 
ფაზა მიმდინარეობს საპატენტო უწყებაში საერთაშორისო 
განაცხადის განხილვის განმავლობაში, დამცავი დოკუმენტის 
– პატენტის გაცემაზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე.
შესაბამისად, ნათელია, რომ 57-ე მუხლში მითითებული 
ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ განაცხადში 
და არა პატენტში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, 
რომ საქართველოში იურიდიული ძალა აქვს პატენტის 
მხოლოდ ქართულ ტექსტს და შესაბამისად, სადავო 
პატენტის პატენტუნარიანობის კრიტერიუმების შეფასება უნდა 
განხორციელებულიყო მხოლოდ მისი აღწერილობისა და 
გამოგონების ფორმულის შეფასების საფუძველზე. აღნიშნული 
შეფასებიდან გამომდინარე კი სავსებით სამართლიანი იყო 
მოსარჩელის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ საქართველოს 
პატენტის GE P 2004 3361 B არ აკმაყოფილებდა 
სამრეწველო გამოყენებადობის კრიტერიუმს.

საგამომგონებლო დონის შესახებ

საქართველოს საპატენტო კანონის (1999 წლის რედაქცია) 
მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, გამოგონებას 
აქვს საგამომგონებლო დონე, თუ განაცხადის შეტანის 
თარიღისათვის ან, თუ მოითხოვება საკონვენციო 
პრიორიტეტი, ამ პრიორიტეტის თარიღისთვის, იგი 
სპეციალისტისთვის ცხადად არ გამომდინარეობს ტექნიკის 
არსებული დონიდან.
საქართველოს პატენტის GE P 2004 3361 B გამოგონების 
ფორმულის დამოუკიდებელი მუხლის (მე-2 მუხლი)
დაცვის ობიექტი იყო ხერხი, რომელიც ითვალისწინებს 
პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილის ეთილის 
აცეტატის ხსნარის გაცხელებას და ხსნარის შემდგომ გაციებას 
სრულ კრისტალიზაციამდე. ევროპის საპატენტო განაცხადში 
EP 0308341 აღწერილია პერინდოპრილის ტერტ-
ბუტილამინის მარილის მიღების საბოლოო ეტაპი, რომელიც 
ითვალისწინებს (2S, 3aS, 7aS)-1-{2-[ეთოქსიკარბონილ)-

(S)-ბუტილამინო] - (S) - პროპიონილ}-ოქტაჰიდროინდოლ 
– 2 - კარბოქსილმჟავა) და ეთილაცეტატის ნარევის 
მოთავსებას რეაქტორში, ტერტ-ბუტილამინის დამატებას, 
გაცხელებას, სრულ გახსნამდე, გაფილტვრას, გაციებას, 
კვლავ გაფილტვრასა და ფილტრატის შრობას. დარგის 
სპეციალისტისთვის ცნობილია, რომ (2S, 3aS, 7aS) – 1 
- {2 - [ეთოქსიკარბონილ) - (S) - ბუტილამინო] - (S) - 
პროპიონილ}-ოქტაჰიდროინდოლ–2-კარბოქსილმჟავა) 
მჟავაზე ტერტბუტილამინის დამატების შედეგად მიიღება 
პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილი. აქედან 
გამომდინარე დაპირისპირებულ დოკუმენტში აღწერილი 
პროცესი და საქართველოს პატენტში აღწერილი კრისტალის 
მიღება ერთმანეთისგან განსხვავდება მხოლოდ იმით, 
რომ დაპირისპირებულ დოკუმენტში პერინდოპრილის 
ტერტ-ბუტილამინის მარილის მიღების ქიმიური რეაქცია და 
შემდეგ მარილის გამოკრისტალება ხდება ერთად, ხოლო 
სადავო პატენტში კი ხორციელდება უკვე მზა მარილის 
გამოკრისტალება, სხვა ყველა პროცესი და გამხსნელი, 
კერძოდ, ეთილის აცეტატი იდენტურია. დაპირისპირებული 
დოკუმენტიდან გამომდინარე, დარგის სპეციალისტისთვის 
ცხადია, რომ პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის 
მარილის ეთილის აცეტატში გახსნით, ხსნარის გაცხელებით 
და შემდგომ თანდათანობითი გაციებით შესაძლებელია 
ზემოაღნიშნული მარილის კრისტალური ფორმის მიღება, 
მითუმეტეს, რომ საქართველოს პატენტის აღწერილობაში არ 
იყო დადასტურებული  პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის 
მარილის α კრისტალური ფორმის რაიმე განსაკუთრებული 
ნიშან-თვისება, რომელიც შეიძლება მიჩნეული იყოს 
მოულოდნელ ეფექტად. შესაბამისად, საქართველოს 
პატენტში GE P 2004 3361 B აღწერილი გამოგონება არ 
აკმაყოფილებდა საგამომგონებლო დონის კრიტერიუმს.
რაც შეეხება სადავო პატენტის საგამომგონებლო დონესთან 
დაკავშირებულ მოპასუხის არგუმენტებს, ისინი იყო 
უსაფუძვლო. მოპასუხე სამართლიანად უთითებდა, რომ 
დაპირისპირებულ დოკუმენტში არ იყო აღნიშნული, რომ 
მიიღებოდა პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილის 
α კრისტალური ფორმა და, ასევე, არ იყო მოყვანილი 
მისი რენტგენოსტრუქტურული დიფრაქტოგრამა. თუმცა, 
ამ მახასიათებლების არარსებობას დაპირისპირებულ 
დოკუმენტში არანაირი გავლენა არ აქვს საგამომგონებლო 
დონეზე, რადგან ისინი წარმოადგენს პერინდოპრილის 
ტერტ-ბუტილამინის მარილის კრისტალის შესწავლის 
შედეგად მიღებულ მახასიათებლებს და არა ამ მარილის 
მიღების ტექნოლოგიური პროცესის ძირეულ ცვლილებას. 
უფრო მეტიც, სავარაუდოდ, დაპირისპირებული დოკუმენტის 
გამომგონებლებისთვის არ იქნებოდა აქტუალური კრისტალის 
რენტგენოსტრუქტურული დიფრაქტოგრამის შესწავლა, 
რადგან აღნიშნული დიფრაქტოგრამა არანაირ ეფექტს არ 
შესძენდა მიღებულ კრისტალს. უსაფუძვლო იყო მოპასუხის 
მსჯელობა იმაზეც, რომ დაპირისპირებულ დოკუმენტში 
საერთოდ არ იყო ნახსენები კრისტალის მიღება, რადგან 
დარგის ნებისმიერი სპეციალისტისთვის ცხადია, რომ 
გამოკრისტალების შედეგად მიიღება კრისტალი და ამის 
განსაკუთრებული ხაზგასმა არ იყო აუცილებელი. ასევე, 
საფუძველს მოკლებული იყო მოპასუხის აპელირება 
გაციების განსაკუთრებულ რეჟიმზე, რადგან აღნიშნული 
რეჟიმი არ იყო მოყვანილი  გამოგონების ფორმულის 
დამოუკიდებელ მუხლში (მუხლი 2), რომელშიც ნახსენები 
იყო მხოლოდ თანდათანობითი გაციება. დამოუკიდებელ 
მუხლში  მოყვანილი არსებითი ნიშნების ერთობლიობა კი 
საკმარისი უნდა იყოს გამოგონების განსახორციელებლად, 
ანუ სადავო პატენტის მიხედვით, პერინდოპრილის მარილის 
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α კრისტალური ფორმის მისაღებად საკმარისი უნდა 
ყოფილიყო ხსნარის თანდათანობითი გაციება. რაც შეეხება 
გაციების განსაკუთრებულ რეჟიმს (5-100C/საათში გაციება), 
პატენტის აღწერილობაში არსად არ იყო მითითებული მისი 
განსაკუთრებულობა და რაიმე მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი 
მიღწეულ შედეგთან. ასევე, არა არგუმენტირებული იყო 
მოპასუხის მსჯელობა ფილტრაციის პროცესის სიმარტივესა და 
ხანგრძლივობაზე, კონკრეტულად, შვიდ წუთზე, რადგან არც 
პატენტის აღწერილობაში და არც გამოგონების ფორმულაში 
ასეთი რამ საერთოდ არ იყო ნახსენები. 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სავსებით სამართლიანი 
იყო მოსარჩელის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ 
საქართველოს პატენტში GE P 2004 3361 B აღწერილი 
გამოგონება არ აკმაყოფილებდა საგამომგონებლო დონის 
კრიტერიუმს.

აღწერილობის სათანადო სისრულის შესახებ

საქართველოს საპატენტო კანონის (1999 წლის რედაქცია) 
26-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, გამოგონების და 
სასარგებლო მოდელის აღწერილობა წარდგენილი 
უნდა იყოს დადგენილი წესით და ისეთი სისრულით, რომ 
შესაბამისი დარგის სპეციალისტისთვის შესაძლებელი იყოს 
მისი განხორციელება.
საქართველოს პატენტი GE P 2004 3361 B არ იყო 
აღწერილი სათანადო სისრულით, რადგან შეუძლებელი 
იყო მასში აღწერილი ხერხის განხორციელება, რაზეც 

დეტალურად ზემოთ იყო მსჯელობა.  
გარდა ამისა, სადავო პატენტი ვერ მიიჩნევა სათანადო 
სისრულით აღწერილად იმის გამოც, რომ აღწერილობიდან 
არ ჩანდა პატენტით დაცული ობიექტის პრაქტიკული 
მიზნებისთვის გამოსადეგობა, არ იყო ნაჩვენები გამოგონებით 
დასახული ტექნიკური ამოცანის გადაწყვეტა და, ასევე, არ იყო 
დადასტურებული გამოგონების დადებითი ეფექტი. აღნიშნული 
საკითხები უშუალო და განუყოფელ კავშირშია გამოგონების 
განხორციელებადობასა და, შესაბამისად, სამრეწველო 
გამოყენებადობასთან. მათ ერთობლიობაში დეტალურად 
ქვემოთ განვიხილავთ.
ქართული პატენტის GE P 2004 3361 B აღწერილობაში 
აღნიშნული იყო, რომ პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის 
მარილი შეიძლება მიღებული იყოს ადვილად ამოსაცნობი, 
სრული აღდგენის უნარის მქონე კრისტალური ფორმით, 
რომელიც განსაკუთრებით ამჟღავნებს ნაერთის ფილტრაციის, 
გაშრობისა და გამოყოფის მრავალ დამახასიათებელ 
ნიშან-თვისებას. პატენტის აღწერილობაში აღნიშნული იყო, 
ასევე, რომ პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მარილის 
α კრისტალური ფორმა საკმაოდ სტაბილურია მისი დიდი 
ხნით შენახვისას ტემპერატურის, განათების, ტენიანობის 
ან ჟანგბადის დონის განსაკუთრებული პირობების გარეშე. 
დარგის სპეციალისტისთვის ცნობილია, რომ პერინდოპრილის 
ტერტ-ბუტილამინის მარილს არანაირი აღდგენის უნარი 
არ გააჩნია. პატენტის აღწერილობაში, აგრეთვე, არ იყო 
მოყვანილი არანაირი მასალა, რომელიც დაადასტურებდა 
პატენტით დაცული ობიექტის, კერძოდ, პერინდოპრილის 
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ტერტ-ბუტილამინის მარილის α კრისტალური ფორმის 
გაუმჯობესებული ფილტრაციის, შრობის, გამოყოფის ან 
სტაბილურობის უნარს. 
რაც შეეხება მოპასუხის არგუმენტს იმის შესახებ, რომ 
გამოგონების ტექნიკური ამოცანის გადაწყვეტისა და ამით 
მიღწეული დადებითი ეფექტის დადასტურებას არანაირი 
კავშირი არ ჰქონდა აღწერილობის სისრულესთან, 
ის იყო უსაფუძვლო, რადგან სადავო პატენტის 
აღწერილობაში კრისტალური ფორმის დეკლარაციული 
სახით ჩამოთვლილი გაუმჯობესებული ნიშან-თვისებები 
(სტაბილურობა, ფილტრაცია, შრობა და ა.შ.) წარმოადგენს 
იმ ტექნიკური ამოცანის გადაწყვეტას, რისთვისაც შეიქმნა 
აღნიშნული გამოგონება. საპატენტო დარგის ნებისმიერი 
სპეციალისტისთვის ცნობილია, რომ აღწერილობის 
სისრულისთვის აუცილებელია მოყვანილი იყოს ყველა 
ის მასალა (მეცნიერული ახსნით, მექანიზმის გახსნით ან 
ექსპერიმენტით), რომელიც თვალნათელს ხდის გამოგონებით 
დასახული ამოცანის გადაჭრის შესაძლებლობას. 
PCT-ის ინსტრუქციის მე-5 წესის 5.1.ა)(iii) პუნქტის მიხედვით, 
განცხადებული გამოგონება უნდა იყოს გახსნილი ისეთი 
სახით, რომ შესაძლებელი იყოს ტექნიკური ამოცანის (მაშინაც 
კი, როდესაც ის არ არის გადმოცემული ნათლად, როგორც 
ასეთი) გაგება და მისი გადაწყვეტა, აგრეთვე, გახსნილი უნდა 
იყოს გამოგონების დადებითი ეფექტი, თუ ასეთი არსებობს 
არსებულ ტექნიკურ დონეზე დაყრდნობით.

აღნიშნული წესის გარდა, იგივე მოთხოვნები აქვს მრავალი 
ქვეყნის საპატენტო უწყებას (მაგ., ევროპის, აშშ-ს, 
ევრაზიისა და რუსეთის საპატენტო უწყებები). მსგავსი 
მოთხოვნებია მოყვანილი იმ საპატენტო მეთოდოლოგიურ 
ლიტერატურაში, რომელიც ეყრდნობა ქიმიურ, ფარმაცევტულ 
და ბიოტექნოლოგიურ ობიექტებზე გაცემულ პატენტებზე 
ფუნდამენტურ და გლობალურ კანონმდებლობას, 
პრაქტიკასა და პრინციპებს. აღნიშნულ მეთოდოლოგიაში 
ცნობილი ნივთიერებების ახალი კრისტალური ფორმების 
პატენტუნარიანობის შესახებ აღნიშნულია, რომ ცნობილი 
ნივთიერების ახალი კრისტალური ფორმა პატენტუნარიანია, 
თუ მას გააჩნია უპირატესობები, როგორიცაა გაუმჯობესებული 
სტაბილურობა, ან ხსნადობა, იმავე ნივთიერების  ცნობილ 
ფორმებთან შედარებით.
ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ სამრეწველო გამოყენებადობა 
გულისხმობს არა მხოლოდ სამრეწველო წესით დამზადების 
შესაძლებლობას, არამედ იმასაც, რომ აღწერილობიდან 
უნდა მტკიცდებოდეს გამოგონების პრაქტიკული მიზნებისთვის 
გამოსადეგობა და გამოყენებადობის დადასტურება. 
აუცილებელია, რომ ობიექტი, რომელზეც მოითხოვება 
პატენტი, იყოს პრაქტიკული მიზნებისთვის გამოსადეგი და 
არ უნდა იყოს მოყვანილი მხოლოდ თეორიული შედეგი. 
გამოგონების აღწერილობიდან უნდა მტკიცდებოდეს 
გამოგონების გარკვეული მატერიალური სახის მიცემის 
შესაძლებლობა და გამოყენებადობის დასტური.
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ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სავსებით 
სამართლიანი იყო მოსარჩელის არგუმენტი იმის შესახებ, 
რომ საქართველოს პატენტი GE P 2004 3361 B  არ იყო 
აღწერილი სათანადო სისრულით.
აღნიშნული სასამართლო დავა რამდენიმე წლის 
განმავლობაში მიმდინარეობდა ორ ინსტანციაში. საბოლოოდ 
მიღებული გადაწყვეტილებით სასამართლომ სრულებით 
გაიზიარა მოსარჩელის არგუმენტები და ბათილად ცნო 
საქართველოს პატენტი GE P 2004 3361 B. 
ასევე, ყურადღებას იპყრობს საქართველოს პატენტის 
ევროპის პატენტ-ანალოგთან დაკავშირებით განვითარებული 
სამართლებრივი ასპექტები.
საქართველოში სასამართლო დავის დაწყებამდე დიდ 
ბრიტანეთში გაიმართა სასამართლო დავა კანადურ კომპანია 
"აპოტექსსა" და კომპანია "ლე ლაბორატუარ სერვიერს" 
შორის საქართველოს პატენტის ევროპული პატენტ-
ანალოგის EP 1 296 947 ბათილად ცნობის მოთხოვნით. 
"აპოტექსმა" მოახდინა ევროპულ საპატენტო განაცხადში 
EP 0308341 აღწერილი ხერხით პერინდოპრილის ტერტ-
ბუტილამინის მარილის სინთეზი როგორც ლაბორატორიულ, 
ისე სამრეწველო პირობებში, განსაზღვრა მიღებული 
მარილის კრისტალის რენტგენული დიფრაქტოგრამა 
და ევროპული პატენტით დაცული პერინდოპრილის 
ტერტ-ბუტილამინის მარილის α კრისტალური ფორმის 
რენტგენულ დიფრაქტოგრამასთან შესადარებლად 
წარუდგინა იგი სასამართლოს. შედარებისა და ორივე 
მხარის მიერ წარმოდგენილი მასალების ანალიზის 
შედეგად, სასამართლომ ბათილად ცნო პატენტი სიახლისა 
და საგამომგონებლო დონის კრიტერიუმების მიხედვით. 
ამასთან, დიდი ბრიტანეთის სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ 
პატენტით დაცული პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის 
მარილის α კრისტალური ფორმა არ აკმაყოფილებდა 
სიახლის კრიტერიუმს, რადგან სასამართლო ვერ დარწმუნდა, 
რომ დიფრაქტოგრამებს შორის განსხვავება საკმარისი იყო 
იმისთვის, რომ პატენტით დაცული α კრისტალური ფორმა 
ჩათვლილიყო ახალ, განსხვავებულ კრისტალად. რაც შეეხება 
პატენტით დაცულ კრისტალის მიღების ხერხს, სასამართლომ 
მიიჩნია, რომ ის არ აკმაყოფილებდა საგამომგონებლო 
დონის კრიტერიუმს, რადგან მასში უბრალოდ აღწერილი იყო 
დამუშავების ტიპიური პირობები. 
საქართველოში სასამართლო დავის დამთავრების შემდეგ, 
ევროპის საპატენტო უწყების გაერთიანებულმა საბჭომ, ე.წ. 
"ბორდმა" ბათილად ცნო საქართველოს პატენტის ევროპული 
პატენტ-ანალოგი EP 1 296 947 საგამომგონებლო 
დონის კრიტერიუმის დაუკმაყოფილებლობის გამო. 
აღნიშნული გადაწყვეტილების შემდეგ ევროპულმა 
საპატენტო უწყებამ შეიმუშავა კონკრეტული კრიტერიუმები 
ცნობილი ნივთიერებების ახალი კრისტალური ფორმების 
პატენტუნარიანობასთან დაკავშირებით. ეს კრიტერიუმები 
დაფუძნებულია შემდეგ ორ ძირითად პრინციპზე: 
1. საპატენტო განაცხადის აღწერილობაში მოცემული უნდა 
იყოს იმავე ნივთიერების ტექნიკის დონიდან ცნობილი 
სხვა კრისტალური ფორმის (რა თქმა უნდა, თუ ასეთი 
არსებობს) მახასიათებლები, ამასთან, იგი აღწერილი უნდა 
იყოს იმავე პარამეტრებით, რითაც აღწერილი იქნება ის 
კრისტალური ფორმა, რომელზეც მოითხოვება პატენტის 
გაცემა და აღნიშნული პარამეტრები უნდა იყოს თვალსაჩინოდ 
შედარებული ერთმანეთთან; 
2. საპატენტო განაცხადის აღწერილობაში მოყვანილი და 
დადასტურებული უნდა იყოს ის უპირატესობები, რომლებიც 

გააჩნია გამოგონებით შემოთავაზებულ ახალ კრისტალურ 
ფორმას იმავე ნივთიერების ტექნიკის დონიდან ცნობილ 
კრისტალურ ფორმასთან ან/და ამორფულ ფორმასთან 
შედარებით.
ზემოაღნიშნული სასამართლო დავისა და ევროპული 
პრაქტიკის გათვალისწინებით, ვფიქრობთ, მიზანშეწონილი 
იქნება საქართველოს სამართლებრივ აქტებშიც 
შეტანილ იქნეს ის კონკრეტული კრიტერიუმები, 
რომლებიც აუცილებელი იქნება ცნობილი ნივთიერების 
ახალი კრისტალური ფორმების პატენტუნარიანობის 
დასადასტურებლად. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ცვლილებები 
გააადვილებს შესაბამისი საპატენტო განაცხადების არსობრივ 
ექსპერტიზას და, ამასთანავე, მკვეთრად შეამცირებს ისეთი 
პატენტების რიცხვს, რომლებიც მიანიჭებენ მონოპოლიას 
არაკეთილსინდისიერ იურიდიულ, თუ ფიზიკურ პირებს. ამ 
უკანასკნელ ასპექტს განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია, 
რადგან გაცემული პატენტის ბათილად ცნობა ხანგრძლივი 
და შრომატევადი პროცედურაა, რომელიც მოითხოვს 
მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებს.

ავტორი: დიმიტრი იობაშვილი

ავტორი: მანანა მაცაბერიძე

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

გამოგონების და ახალი 
ჯიშების დეპარტამენტის, ქიმია-
მედიცინის განყოფილების 
უფროსი

გამოგონების და ახალი 
ჯიშების დეპარტამენტის, ქიმია-
მედიცინის განყოფილების 
მთავარი სპეციალისტი
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ზიანის ანაზღაურება ინტელექტუალურ საკუთრებაზე 
განსაკუთრებული უფლების დარღვევისას

ადამიანის ინტელექტუალური შემოქმედების შედეგად 
მიღებული პროდუქტი განაპირობებს ეკონომიკურ პროგრესსა 
და საზოგადოების განვითარებას. სწორედ ამიტომ, 
თანამედროვე მსოფლიოსთვის ერთ-ერთი უმთავრესი 
ამოცანაა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა და 
განვითარების ხელშეწყობა.
ინტელექტუალური საკუთრების ხელშეუვალობა 
უზრუნველყოფილია საქართველოს კონსტიტუციით. 
ინტელექტუალური საკუთრების სხვადასხვა ობიექტები 
(გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, სასაქონლო ნიშანი, 
დიზაინი, მხატვრული თუ ლიტერატურული ნაწარმოები და 
სხვ.) დაცულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად. ხშირ შემთხვევაში, გამომგონებლისთვის, 
ავტორისა თუ დიზაინერისთვის, მისი სახელისა და 

რეპუტაციის დაცვასთან ერთად, არანაკლებ მნიშვნელოვანია 
ის ფინანსური სარგებელი, რომელიც უნდა მიიღოს მისი 
ინტელექტუალური შრომის შედეგად.
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის 
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, აუცილებელია ეფექტიანი 
მექანიზმების შემუშავება. ამ თვალსაზრისით, ყველაზე 
დიდ გამოწვევად ინტელექტუალური საკუთრების 
სფეროში რჩება უფლებების აღსრულება. აღსანიშნავია, 
რომ ევროპულ კანონმდებლობასთან საქართველოს 
კანონმდებლობის მაქსიმალურად ჰარმონიზაციის მიზნით, 
ასევე, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 
შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის ფარგლებში, 
მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა საქართველოს 
მოქმედმა კანონმდებლობამ. კერძოდ, ცვლილებები 
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შეეხო ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში არსებული 
სამართლებრივი აქტების უმრავლესობას. ერთ-ერთი 
სიახლეა განსაკუთრებული უფლების მფლობელის უფლებების 
დარღვევისას ზიანის ანაზღაურების სხვადასხვა ფორმების 
შემოღება. 
აღსანიშნავია, რომ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის 
დაკმაყოფილება მიზნად ისახავს, განსაკუთრებული უფლების 
მფლობელის უფლებების აღდგენას (კომპენსაცია) და არა 
უფლების დამრღვევის დასჯას1. კანონის მიზანი უნდა იყოს 
სწორი ბალანსის დაცვა უფლების მფლობელის კანონიერ 
ინტერესებსა და დამრღვევის პასუხისმგებლობას შორის. 
საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, განსაკუთრებული 
უფლების მფლობელს შეუძლია მისთვის მიყენებული ზიანის 
გამოთვლისას გამოიყენოს სამი სხვადასხვა საშუალებიდან 

ერთ-ერთი. უფლების მფლობელი უფლებამოსილია 
მოითხოვოს, ზიანის ანაზღაურება, მიუღებელი მოგების/
სარგებლის ჩათვლით, უფლების დამრღვევის მიერ 
მიღებული სარგებლის ჩამორთმევა ან ფულადი კომპენსაცია, 
არანაკლებ იმ ჰონორარის ოდენობისა, რომელსაც ის 
გადაიხდიდა უფლების კანონიერი მოპოვების შემთხვევაში. 
დღეს საქართველოში არ არსებობს ზიანის ოდენობის 
განსაზღვრის სასამართლო პრაქტიკა. შესაბამისად, 
რთულია იმის მტკიცება, თუ ზიანის ანაზღაურების რომელი 
ფორმა იქნება მეტად გამოყენებადი და ეფექტიანი. 
ევროპული ქვეყნების პრაქტიკამ აჩვენა, რომ საკმაოდ დიდ 
სირთულეებთან არის დაკავშირებული ზიანის ოდენობის 
განსაზღვრა. უფლების მფლობელის მიერ მიუღებელი 
მოგებისა/სარგებლისა თუ უფლების დამრღვევის მიერ 
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მიღებული მოგების/სარგებლის ოდენობის განსაზღვრა 
და მოთხოვნის შესაბამისი მტკიცებულებებით გამყარება 
ძალზედ რთულია, ხშირ შემთხვევაში, შეუძლებელიც 
კი. ზიანის ოდენობის განსაზღვრის აუცილებელი 
წინაპირობაა მიზეზობრივი კავშირის დადგენა უფლების 
დამრღვევ ქმედებასა და უფლების მფლობელის მიერ 
მიუღებელ მოგებას/სარგებელს შორის, ისევე, როგორც 
დამრღვევის მიერ მიღებულ მოგებას/სარგებელს 
შორის. ასეთ შემთხვევებში, მტკიცების ტვირთი არის 
უფლების მფლობელზე. ზემოაღნიშნული გარემოებების 
გათვალისწინებით, ხშირ შემთხვევაში, უფლების მფლობელი 
ითხოვს ფულად კომპენსაციას ე.წ. ჰიპოთეტური ლიცენზიის 
საფუძველზე, რაც გულისხმობს იმ თანხას, რაზეც ჰიპოთეტური 
ლიცენზიარი და ლიცენზიანტი შეთანხმდებოდნენ სალიცენზიო 
ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში. ქართული 
რეალობის გათვალისწინებით, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ 
მოხდეს მიუღებელი მოგების/სარგებლის ან დამრღვევის 
მიერ მიღებული მოგების/სარგებლის, როგორც ზიანის 
ანაზღაურების ფორმის პრაქტიკაში დამკვიდრება. ამ 
მოსაზრებას ამყარებს ის სირთულეები, რომელიც თან ახლავს 
ზიანის ანაზღაურების ორივე ფორმას, კერძოდ, ხარჯები 
ზიანის ზუსტი ოდენობის განსაზღვრისთვის, მტკიცების ტვირთი 
და სხვა რისკები.
ზიანის ანაზღაურების თვალსაზრისით, მიუხედავად 
მტკიცების სირთულისა, საინტერესოა ერთ-ერთი ფორმა 
უფლების დამრღვევის მიერ მიღებული მოგების/სარგებლის 
ჩამორთმევა და მისი გამოთვლის მექანიზმები. რა თქმა 
უნდა, გასათვალისწინებელია ის რისკები, რომლის წინაშეც 
აღმოჩნდება უფლების მფლობელი ზიანის ანაზღაურების 
ამ საშუალების გამოყენებისას. ევროპის ქვეყნებში ზიანის 
ანაზღაურების ამ ფორმის გამოყენებისას, მეტ-ნაკლებად 
მსგავსი მიდგომაა. ზოგადი წესის თანახმად, მიღებული 
მოგების/სარგებლის ჩამორთმევას განსაკუთრებული უფლების 
მფლობელი ითხოვს მაშინ, როდესაც იგი ვერ ადგენს მისთვის 
მიყენებულ ზიანს და მიუღებელ მოგებას/სარგებელს. თუმცა, 
ამავდროულად, ზიანის ანაზღაურების ეს ფორმა შეიძლება 
არჩეულ იქნეს იმ შემთხვევაში, როცა უფლებადამრღვევი 
საქონელს წარმატებულად ყიდდა. თუ, სავარაუდოდ, 
საქონლის გაყიდვის შედეგად, დამრღვევმა ნახა უფრო მეტი 
მოგება/სარგებელი, ვიდრე უფლების მფლობელი მიიღებდა, 
მიზანშეწონილია ზიანის ანაზღაურების ფორმად არჩეულ 
იქნეს მიღებული მოგების ჩამორთმევა.
დასაშვებია მხოლოდ იმ მოგების/სარგებლის მოთხოვნა, 
რომელიც დამრღვევმა ინტელექტუალურ საკუთრებაზე 
განსაკუთრებული უფლების ხელყოფით მიიღო2. იმ 
შემთხვევაში, თუ უფლების დამრღვევი ამ საქმიანობის 
გარდა სხვა საქმიანობასაც ეწევა, მაშინ, მიღებული მოგების/
სარგებლის ოდენობის განსაზღვრისას, მხედველობაში არ 
მიიღება ამ საქმიანობიდან მიღებული მოგება. უფლების 
დამრღვევის მიერ მიღებული მოგების/სარგებლის 
გამოანგარიშებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს 
მხოლოდ ის ხარჯები, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევით  
საქონლის წარმოებასთან. ხარჯები, რომლებიც 
აუცილებელია, მაგალითად საქონლის წარმოებისთვის, არ 
შეიძლება მიჩნეულ იქნეს მოგებად/სარგებლად. დამრღვევის 
მიერ მიღებულ სარგებელს/მოგებას არ აკლდება ე.წ. ზოგადი 
ხარჯები, მაგალითად ისეთი, როგორიცაა ხელფასები, იჯარა, 
კომუნალური გადასახადები, თუმცა, არსებობს გამონაკლისი, 
როდესაც ეს ხარჯები უშუალოდ დაკავშირებულია დამრღვევი 
საქონლის გაყიდვასა და მიწოდებასთან3. დამრღვევის მიერ 
მიღებულ მოგებას/სარგებელს შესაძლებელია გამოაკლდეს 
ის ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია უფლების 
დამრღვევი საქონლის წარმოებასთან, ესენია ისეთი ხარჯები, 
როგორიცაა მასალის ხარჯები, წარმოების, პროდუქციის 
ხარჯები. ამდენად, დამრღვევის მიერ მიღებული მოგების 
საერთო ოდენობას შესაძლებელია გამოაკლდეს მხოლოდ და 

მხოლოდ ის ხარჯები, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია 
უფლებადარღვევით საქონლის წარმოებასთან. მოგებას 
არ აკლდება, ასევე, მარკეტინგის ხარჯები, მენეჯმენტის 
ხელფასები4, ადმინისტრაციული ხარჯები და სხვა მსგავსი 
ხარჯები.  
მიღებული მოგების ასეთი სახით "განაწილება", უფლების 
დამრღვევ საქმიანობასა და სხვა, არადამრღვევ საქმინაობას 
შორის, მიზნად ისახავს არა დამრღვევის დასჯას, არამედ იმის 
უზრუნველყოფას, რომ არ მოხდეს დამრღვევის უსაფუძვლოდ 
გამდიდრება5. 
ზიანის გამოთვლის ეს მეთოდი საკმაოდ დიდი რისკების 
შემცველია. უფლების დამრღვევმა შეიძლება დაამტკიცოს, 
რომ მან უფლების დამრღვევი ქმედების შედეგად არათუ 
მიიღო სარგებელი, არამედ ამ საქმიანობის შედეგად იზარალა 
კიდეც. როგორც ევროპულმა პრაქტიკამ აჩვენა, ხშირ 
შემთხვევაში, დამრღვევი ახერხებს, რომ მის მიერ მიღებულ 
მოგებას/სარგებელს გამოაკლოს, ასევე, ზოგადი ხარჯები 
და საბოლოოდ დაამტკიცოს, რომ მას არანაირი მოგება არ 
მიუღია. ასეთ შემთხვევაში, ზიანის ანაზღაურების შესახებ 
უფლების მფლობელის მოთხოვნა რჩება დაუკმაყოფილებელი 
და ის ვერ იღებს სათანადო კომპენსაციას.
სასამართლო პრაქტიკაში, მოგების ჩამორთმევასთან 
დაკავშირებით აღსანიშნავია ლონდონის სააპელაციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელშიც მონაწილეობდა 
ორი მოსარჩელე კომპანია: "ჰოლისტერ ინკორპორეიტიდი" 
და "დანსაკ ა/ს", ხოლო მოპასუხე იყო კომპანია„მედიკ 
ოსტომი სუფლაის ლიმიტედ“.
მოსარჩელე კომპანიები "ჰოლისტერ ინკორპორეიტიდი" 
და "დანსაკ ა/ს" არიან "ჰოლისტერის" ჯგუფის წევრები, 
რომლებიც მონაწილეობდნენ რეგისტრირებული სასაქონლო 
ნიშნით ნიშანდებული სამედიცინო ხასიათის პროდუქციის, 
მათ შორის, სტომისთვის საჭირო პროდუქტების შექმნასა და 
გაყიდვაში6. 
მოპასუხე კომპანია "მედიკი" კი იყო პარალელური 
იმპორტიორი, რომელმაც, რეგისტრირებული სასაქონლო 
ნიშნის მფლობელთა თანხმობის გარეშე, 2003 წლიდან 
დაიწყო სტომისთვის საჭირო პროდუქტების გადაფუთვა და 
გაერთიანებული სამეფოს ბაზარზე გაყიდვა.
მოსარჩელეები მოპასუხისგან ითხოვდნენ სასაქონლო ნიშანზე 
განსაკუთრებული უფლების დარღვევით მიღებული მოგების/
სარგებლის ჩამორთმევას.
ლონდონის სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ 
მიღებული მოგების დათვლისას მოპასუხეს არ აქვს უფლება 
უფლების დარღვევით მიღებულ სარგებელს/მოგებას 
გამოაკლოს ზოგადი ხარჯები იმისათვის, რომ შემცირდეს 
უფლების მფლობელისთვის გადასაცემი მოგების ოდენობა. 
მან უნდა დაამტკიცოს, რომ ზოგადი ხარჯები უშუალოდ 
დაკავშირებულია უფლების დამრღვევ ქმედებასთან.  
პირველი ინსტანციის სასამართლოში, მოსარჩელე ითხოვდა 
მოპასუხისაგან მის მიერ უფლების დამრღვევი ქმედებით 
მიღებულ წმინდა მოგებას £392,096 ინგლისური ფუნტი 
სტერლინგის ოდენობით, ხოლო სასამართლომ მოპასუხეს 
დააკისრა ამ თანხის მხოლოდ ნახევრის გადახდა, რაც 
შეადგენდა £196,048 ინგლისურ ფუნტ სტერლინგს, რომელიც 
მოიცავდა მიღებულ მოგებას/სარგებელს და ხარჯებსაც. 
აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას, პირველი 
ინსტანციის სასამართლომ მხედველობაში მიიღო და შეაფასა, 
როგორც მოპასუხის მიერ უფლების დამრღვევ ქმედებასთან 
დაკავშირებული გამოკლებადი ხარჯები, ისე მოპასუხის 
მიერ გაყიდული საქონლის რაოდენობა. სასამართლომ, 
ასევე, მხედველობაში მიიღო მოსარჩელისთვის მიყენებული 
ზიანის მოცულობა, რაც გამოიხატებოდა მოსარჩელის მიერ 
დაკარგულ გაყიდვებში. მოსამართლემ დაადგინა, რომ, 
რომ არა კანონის დარღვევით პროდუქციის გადაფუთვა და 
გაყიდვა, მოსარჩელე მიიღებდა მოპასუხის მიერ მიღებული 
მთლიანი მოგების შესაბამის მოგებას. 
სასამართლომ წმინდა მოგების დათვლისას, მოპასუხეს 
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დართო ნება გამოეკლო მის მიერ გაწეული ისეთი ხარჯები, 
რომელიც დაკავშირებული იყო იჯარის გადასახადთან და 
თანამშრომლების ხელფასებთან. 
პირველი ინსტანციის სასამართლომ წმინდა მოგების 
დათვლისას არ გაითვალისწინა და არ გამოაკლო სხვა 
დამატებითი ხარჯები, რაც დაკავშირებული იყო უფლების 
დამრღვევ ქმედებასთან. ლონდონის სააპელაციო 
სასამართლო არ დაეთანხმა პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს ამ ნაწილში და მიიჩნია, რომ მოგების 
დათვლისას, მოგებას უნდა გამოაკლდეს სხვა დამატებითი 
ხარჯებიც, რაც მოპასუხეს არ წარმოეშობოდა, რომ არ 
განეხორციელებინა უფლების დამრღვევი ქმედება.
ლონდონის სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა და მოგების 
დათვლისას მთლიან მოგებას გამოაკლო ის დამატებითი 
ხარჯებიც, რომელიც გასწია მოპასუხემ უფლების დარღვევით 
წარმოებული პროდუქციის იმპორტირებისა და გაყიდვისას. 
მიღებული მოგების/ სარგებლის ჩამორთმევა, როგორც 
ზიანის ანაზღაურების ერთ-ერთი ფორმის გამოყენებისას, 
მიზანშეწონილია უფლების მფლობელმა გადაწყვეტილება 
მიიღოს ზემოთ აღნიშნული რისკებისა და კონკრეტული საქმის 
გარემოებების შეფასების შედეგად. 

1. Trimmer, Bonita, A guide to damages Calculations for trademark 
infringement, 16 July, 2014; Lord Wilberforce in General Tire v. Firestone, 
[1976] R.P.C. 197, at 212 (H.L.), citing Pneumatic Tyre v. Puncture Proof 
Pneumatic Tyre (1899), 16 R.P.C. 209, at 215 (C.A.): გამონაკლისი - იმ 
შემთხვევაში, თუ ზიანის ანაზღაურება არ არის უფლების დამრღვევისათვის 

,,შემაშინებელი“ და ,,შემაკავებელი“.
2. Ferner, Jens, BGH zur Berechnung des Verletzergewinns bei 
schutzverletzung, 9 Dezember 2012.
3.  Henderson, Josh - Give me all of your profits – obtaining an account in 
P disputes, 30 January, 2013.
4.  Tenderwatch Pty Ltd v Reed Business Information Pty Ltd, 2008.  
5.  Ryan, Daniel, Wynn Andrew, Financial compensation – damages or 
account of profits. 
6.  Hollister Incorporated and Dansac A/S v Medik Ostomy Supplies 
Limited, 9 November, 2012, Court of Appeal, Case NA3/2012/0331. 

ავტორი: ქეთევან კილაძე

ავტორი: თამარ ჯაფარიძე

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

იურიდიული და საერთაშორისო
ურთიერთობების 
დეპარტამენტის დავების
განყოფილების მთავარი 
სპეციალისტი

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

იურიდიული და საერთაშორისო
ურთიერთობების 
დეპარტამენტის დავების
განყოფილების უფროსი
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ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ეროვნული 
კანონმდებლობის პირველი ნიმუშების შექმნიდან უკვე 
ოცდასამი წელი გავიდა. ამ დროის განმავლობაში, 
ინტელექტუალური საკუთრების მარეგულირებელი ნორმები 
აისახა კანონქვემდებარე აქტებში, სამოქალაქო კოდექსსა 
და 1999 წელს მიღებულ შვიდ სპეციალურ კანონში. 
ამავე პერიოდში, საქართველო აქტიურად უერთდებოდა 
სხვადასხვა საერთაშორისო კონვენციებს და წევრიანდებოდა 
საერთაშორისო ორგანიზაციებში. აღნიშნულის 
პარალელურად, საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების 
განვითარებასთან ერთად, ვითარდებოდა საქართველოს 
კანონმდებლობა, რათა ის შესაბამისობაში ყოფილიყო 
საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამასთან საგულისხმოა, 
რომ საქართველოს სახელმწიფო მთელი ამ პერიოდის 
განმავლობაში, ერთი მხრივ, საგულდაგულოდ ცდილობდა 
არ ჩამორჩენოდა ინტელექტუალური საკუთრების 
მარეგულირებელი საერთაშორისო კანონმდებლობის 
განვითარების ტემპს, ხოლო მეორე მხრივ, არაფერს 
ან თითქმის არაფერს აკეთებდა ამ კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული უფლებების დაცვა-განხორციელებისთვის, 
რადგან ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე 
უფლებების მოპოვების პროცედურა შეუფერხებლად 
მიმდინარეობდა საქპატენტში (რეგისტრაციის გზით), 
ხოლო მოპოვების პროცედურასთან დაკავშირებული 
დავები იხილებოდა საქპატენტის სააპელაციო პალატაში 
და დროდადრო სამოქალაქო სასამართლოებში. ეს 
კი იმის ფონზე, როდესაც უფლებების აღსრულებასთან 
დაკავშირებული აქტივობის დიდი წილი მოდის სახელმწიფოს 
მხრიდან ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სასაზღვრო 
ღონისძიების განხორციელებაზე და ქვეყნის შიგნით 
კონტრაფაქციული საქონლის გავრცელების წინააღმდეგ 
ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლებრივი 

პროცედურების იმპლემენტაციაზე (ცხადია დაინტერესებული 
კომპანიების მიმართვისა და აქტიურობის ფონზე) და ორივე 
ამ მიმართულებით უკანასკნელ დრომდე პრაქტიკულად 
არავითარი ღონისძიებები არ ტარდებოდა. ამ მხრივ, 
აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე საქართველოს 
განვითარების თითქმის ყველა ეტაპზე, განსაკუთრებით 
კი ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, სამართალდამცავ 
ორგანოებს არასდროს ჰქონიათ კომპეტენციისა და 
რესურსების ისეთი ხარისხის პრობლემა, რომ შეუძლებელი 
ყოფილიყო კანონის აღსრულებისათვის საჭირო 
ღონისძიებების გატარების დაწყება, განსაკუთრებით კი 
მაშინ, როდესაც სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში 
საერთაშორისო ორგანიზაციები, აშშ-სა და ევროპის ქვეყნების 
მთავრობები დიდ რესურსებს დებდნენ საქართველოში 
სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება-განვითარებაში და, 
ცხადია, სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი ნების გამოხატვის 
შემთხვევაში, საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების 
დაცვის გამართული სისტემის ჩამოყალიბება მხარდაჭერილი 
იქნებოდა ფინანსურადაც და ორგანიზაციულადაც. თუმცა, 
ობიექტური და უფრო მეტად სუბიექტური მიზეზებით, ასეთი 
ინიციატივა ან სურვილი საქართველოს სახელმწიფოს არ 
გამოუთქვამს, რის გამოც, ჩვენ ქვეყანაში ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებების დაცვა-განხორციელებისათვის 
გათვალისწინებული საკანონმდებლო მექანიზმები მშვიდად 
განაგრძობდნენ ქაღალდზე არსებობას 2012 წლის 
ბოლომდე. სამწუხაროა, რომ ასეთი მოცემულობა ჩვენ 
ქვეყანაში არსებობდა ევროკავშირთან დაახლოებისა და 
აშშ-თან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების 
ხელმოწერის შესაძლო პერსპექტივების ისტერიული "პიარის" 
ფონზე, ისე თითქოს ევროკავშირსა და აშშ-ში შესაბამისი 
გადაწყვეტილების მიმღებები ბრმად მოქმედებდნენ და 
ვერ ხედავდნენ "პიარის" მძლავრი კედლის უკან არსებულ 

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა საქართველოში 
- ახალი პოლიტიკა, ცვლილებები, ტენდენციები და პერსპექტივები
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ფუნდამენტურ პრობლემებს დაკავშირებულს სახელმწიფო 
მოწყობასთან, ადამიანის უფლებებთან და მრავალ სხვა 
საკითხთან, მათ შორის, ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლებების აღსრულებასთან.
2012 წლის ბოლოდან მოყოლებული ერთბაშად მოხდა 
პოზიტიური ძვრები ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლებების აღსრულების ნაწილში. მათი მასშტაბი და 
ხარისხი წარმოუდგენლად მაღალია იმ მოცემულობასთან 
შედარებით, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში 
არსებობდა საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ 
უფლებების დაცვა-განხორციელების ნაწილში შესაბამისი 
კანონმდებლობა უფრო საქართველოს პარტნიორებისა და 
საერთაშორისო ორგანიზაციების საამებლად და დადგენილი 
სტანდარტების შესასრულებლად იყო მიღებული და არა მათი 
რეალური იმპლემენტაციისათვის, 2012 წლამდე პერიოდის 
ერთადერთ დადებით შედეგად გაწეული საკანონმდებლო 
საქმიანობა შეიძლება დასახელდეს, რადგან 2012 წლის 
ბოლოს სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, 
დაიწყოს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 
დაცვა, მყისიერად ვერ შესრულდებოდა, რომ არა ის 
საკანონმდებლო ბაზა, რომელზე დაყრდნობითაც დღეს 
ეს პროცესი აქტიურად ხორციელდება და იკრებს ძალას. 
ამდენად, კანონშემოქმედებითმა პროცესმა, რომელიც წლების 
განმავლობაში საქპატენტის კედლებში ხორციელდებოდა, 
ძალიან გვიან, მაგრამ მაინც გამოიღო თავისი შედეგი. 
ამასთან, პირადად ჩემთვის დღემდე გამოცანად რჩება, 
თუ რატომ არ ავლენდა საქართველოს ხელისუფლება 
პოლიტიკურ ნებას სისრულეში მოეყვანა მის მიერვე 
მიღებული კანონები, რადგან აშკარა იყო, რომ ამას ჯერ 
მოკრძალებულად შემდეგ კი აგრესიულად ითხოვდნენ აშშ, 
ევროკავშირი და სხვა პარტნიორები. აგრეთვე, გამოცანად 
რჩება ის გარემოება, რომ საქართველოს ხელისუფლება 
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების 
საკვანძო მომენტებშიც კი, ვერ აცნობიერებდა, რომ მისი 
მხრიდან ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 
დაცვასთან დაკავშირებული საკითხების სრული იგნორირება, 
სულ მცირე, ხელს არ უწყობდა მოლაპარაკებათა პროცესს, 
უფრო მეტიც, საბაბს აძლევდა ბრიუსელში მყოფ იმ პირებს, 
რომლებიც სკეპტიკურად/კრიტიკულად იყვნენ განწყობილი 
ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების საკითხის 
მიმართ, თავისი ამგვარი პოზიცია მეტი დასაბუთებულობით 
წარმოეჩინათ.
ამდენად, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვა-
განხორციელების კუთხით არსებული პოზიტიური ტენდენციები, 
მრავალი წლის შემდეგ დაწყებული აღსრულების რეალური 
პროცესი, რაც ხელისუფლების პოლიტიკური ნებისა და 
საკუთარი ქვეყნის კანონებისადმი პატივისცემის შედეგია, 
სრულიად გასაგები და ლოგიკურია, ხოლო ამ სფეროში 
მოღვაწე ადამიანებისათვის სასიამოვნოდ უჩვეულოც კი.
მიუხედავად იმისა, რომ ამის შესახებ უკვე ბევრჯერ ითქვა, 
კიდევ ერთხელ ამ გამოცემის მკითხველთათვის მოკლედ 
გვსურს დავახასიათოდ ის ცვლილებები და მათთან 
დაკავშირებული კონკრეტული შედეგები, რომლებსაც ადგილი 
აქვს ბოლო სამი წლის განმავლობაში. ამ პროცესში უდავო 
ლიდერად უნდა ვაღიაროთ შემოსავლების სამსახური, 
რომელიც საბაჟო და საგადასახადო დეპარტამენტების 
მეშვეობით აქტიურად არის ჩართული ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებების დაცვის პროცესში. ცხადია, რომ 
საბაჟო დეპარტამენტის აქტივობის სფერო წარმოადგენს 
ფრონტის წინა ხაზს. ასეულობით საზღვაო თუ სახმელეთო 
კონტეინერი, საჰაერო გზით შემომავალი მცირე და საშუალო 

ზომის გზავნილები, ავტომობილების საბარგულებითა და 
საზღვრის ფეხით გადამკვეთთა ხელჩანთებით საქონლის 
იმპორტირების ფაქტები, სამგზავრო საჰაერო რეისებზე 
არადეკლარირებული საქონელი, კონტეინერებში 
მოთავსებულია ე.წ. შერეული ტვირთები (როდესაც ერთ 
კონტეინერში განთავსებულია რამდენიმე პირის ტვირთი) 
- ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ დიდი და პატარა 
რისკისა, რომლის მართვაც ყოველდღიურად უწევთ 
საბაჟო სამსახურებს. ყოველივე ამას დაემატა მიმდინარე 
წლის დასაწყისში გახსნილი პირდაპირი სარკინიგზო 
კავშირი ჩინეთსა და საქართველოს შორის, რაც იძლევა 
ჩინეთიდან ტვირთის 12-14 დღის განმავლობაში 
ტრანსპორტირების საშუალებას, რითაც ეს პროექტი აშკარა 
ეკონომიკურ ღირებულებასთან ერთად, ასევე,  ჩინეთიდან 
კონტრაფაქციული საქონლის ნაკადის ზრდის აშკარა 
რისკებსაც შეიცავს. მეორე მხრივ, საბაჟო სამსახურები 
იმყოფებიან სისტემატიური წნეხის ქვეშ საბაჟო პროცედურების 
გაადვილებისა და საქონლის ფიზიკური დათვალიერების 
შემცირების მოთხოვნით, რასაც თან ერთვის შემოწმებას 
დაქვემდებარებული მეწარმეების უკმაყოფილება და ალბათ 
ბევრი სხვა სირთულე, რომელიც ობიექტურად მოიძებნება 
საქართველოში არსებულ ყველა საჯარო დაწესებულებაში. 
ამდენად, ბოლო წლების განმავლობაში, საბაჟო სამსახური 
მუდმივად და სწრაფი ტემპებით განვითარების მიუხედავად, 
მის წინაშე მდგარი გამოწვევები მაინც მეტად სერიოზულია და 
მათთან გამკლავება სასწაულებრივ ძალისხმევას მოითხოვს. 
ცხადია, ეს არ გახლავთ საბაჟო სამსახურის წინაშე მდგარი 
პრობლემების სრული ჩამონათვალი (არ გვიხსენებია 
ნარკო-ტრაფიკის წინააღმდეგ ბრძოლა, ფიტოსანიტარული 
კონტროლი, გენმოდიფიცირებული საქონლის კონტროლი 
და მრავალი სხვა), თუმცა, საკმარისია იმისთვის, რათა 
მკითხველმა წარმოიდგინოს თუ როგორია დღის წესრიგი 
და რა პრობლემათა ფონზე უწევს საბაჟო დეპარტამენტს 
ყოველდღიურ რეჟიმში აკონტროლოს და ებრძოლოს 
კონტრაფაქციული საქონლის იმპორტს საქართველოში.
სწორედ აღნიშნულის ფონზე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა 
აქვს უფლების მფლობელთა აქტიურობას, რაც უნდა 
გამოიხატებოდეს შიდა ბაზრის მუდმივ მონიტორინგში, 
კონტრაფაქციული საქონლით მოვაჭრეთა გამოვლენაში და 
საბაჟო სამსახურებისათვის მაქსიმალურად სრულყოფილი 
ინფორმაციის მიწოდებაში ასეთი საქონლის შესაძლო 
იმპორტიორების, კონტრაფაქციული საქონლის 
საქართველოში გამომგზავნი ქვეყნების, იმპორტირების 
გზების, საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის ადგილების 
შესახებ.
თუმცა, ცხადია, რომ საბაჟო სამსახურებისა და უფლების 
მფლობელთა ძალისხმევის მიუხედავად, ყოველთვის 
არსებობს კონტრაფაქციული საქონლის გარკვეული 
ნაწილი, რომელიც აღმართული ბარიერების მიუხედავად 
მაინც კვეთს ნებისმიერი ქვეყნის საბაჟო საზღვარს და 
საქართველო არ წარმოადგენს გამონაკლისს. სწორედ 
აქ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფოს მიერ 
შექმნილ ინსტრუმენტებს, რომელიც ეხმარება უფლების 
მფლობელებს ეფექტურად ებრძოლონ კონტრაფაქციული 
საქონლის გავრცელებას ქვეყნის შიგნით. საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
შესაბამისად, მსგავს საქმეებზე რეაგირების უფლება 
მინიჭებული აქვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა 
და შემოსავლების სამსახურს. თუმცა, დღევანდელი 
მდგომარეობით, ხსენებულ საქმიანობას ახორციელებს 
მხოლოდ შემოსავლების სამსახური მის სტრუქტურაში 
შემავალი საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის 
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მეშვეობით, რომლის აქტიური მხარდაჭერითაც ბოლო 
წლების განმავლობაში ჩატარებულ იქნა ათეულობით ე.წ. 
რეიდი და კონფისკაციას დაექვემდებარა კონტრაფაქციული 
საქონლის მრავალი ერთეული. თუ ამას დავამატებთ ფინანსთა 
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მუდმივ მზაობას, 
ჩაერთოს საქმეში, როდესაც აღმოჩენილია კონტრაფაქციული 
საქონლის დიდი რაოდენობა (ერთეულები აჭარბებს 1000 
ერთეულს ან ღირებულება 5000 ლარს), შეიძლება ითქვას, 
რომ საქართველოში ნამდვილად არსებობს გარემო, 
რომელიც აძლევს სტიმულს უფლების მფლობელებს სულ 
უფრო აქტიურად დაიწყონ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე 
უფლების დაცვასთან დაკავშირებული პროექტების 
განხორციელება.
ეს სურათი არ იქნებოდა სრულყოფილი, თუ არ ვახსენებდით 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების 
უწყებათშორის საკოორდინაციო საბჭოს, რომლის 
შემადგენლობაშიც შედიან საქპატენტის, ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საბაჟო 
დეპარტამენტის, მთავარი პროკურატურის, ფინანსთა 
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს წარმომადგენლები. პირადად ჩემში წლების 
განმავლობაში, მსგავსი საბჭოების სრული უფუნქციობის 
გამო არსებულ სკეპტიციზმს აქარწყლებს ის, რაც ამ საბჭოს 
კოორდინაციით გაკეთდა უეფა-ს სუპერთასის მატჩთან 
დაკავშირებით და რაც, პირველ რიგში, გამოიხატა 
არა უეფა-ს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 
რამდენიმე დარღვევაზე მყისიერ რეაგირებაში, არამედ 
ასეთი დარღვევების პრევენციაში, რომელთა რიცხვიც 
დარწმუნებული ვარ ასეულობით იქნებოდა, თუ არა საბჭოს 
ეგიდით განხორციელებული საინფორმაციო და სხვა 
ტიპის საქმიანობა. ამდენად, ეს პირველი, მაგრამ ძალიან 
წარმატებული პრეცედენტია და იმავდროულად მიუთითებს 
იმაზე, რომ საბჭოს შეუძლია კიდევ უფრო მეტის გაკეთება 
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და ინტელექტუალური 
საკუთრების დაცვის არსებული მექანიზმების დასახვეწად, რის 

თაობაზეც საუბარი ახლა გვექნება.
გვსურს, რომ დაინტერესებული საზოგადოების 
სამსჯავროზე გამოვიტანოთ რამდენიმე იდეა / წინადადება 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის 
მექანიზმების შემდგომი დახვეწისათვის და, ასევე, 
გაგიზიაროთ ის პრობლემური საკითხები, რომლებსაც ჩვენ 
წინაშე სვამს სხვადასხვა უცხოური კომპანია.
დღეის მდგომარეობით ყველაზე პრობლემურ საკითხად 
რჩება არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოები, რომლებიც 
არ აძლევენ საშუალებას შემოსავლების სამსახურის 
მონიტორინგის დეპარტამენტს გამოიკვლიონ რეიდის შედეგად 
აღმოჩენილი კონტრაფაქციული საქონლის წარმომავლობა. 
არადა ხშირ შემთხვევაში უფლების მფლობელებს 
სწორედ ასეთი საქონლის ზუსტი წარმომავლობა უფრო 
აინტერესებთ, რადგან შესაბამისი ზომები მიიღონ საქონლის 
მწარმოებლების წინააღმდეგ მიუხედავად იმისა, სად არიან 
ისინი განთავსებული საქართველოში, ჩინეთში, არაბთა 
გაერთიანებულ საამიროებსა თუ თურქეთში. ამდენად, 
საკანონმდებლო ნორმა, რომელიც არ აძლევს საშუალებას 
შემოსავლების სამსახურს აგრესიულად დაინტერესდეს 
და მოსთხოვოს მეწარმეს სრული ინფორმაცია თუ ვისგან 
შეიძინა/ან რომელი ქვეყნიდან შემოიტანა კონტრაფაქციული 
საქონელი, აშკარად ნაკლებად ეფექტურს ხდის მის 
საქმიანობას. არადა, მონიტორინგის დეპარტამენტი, 
ცხადია, სხვა სახელმწიფო უწყებების მსგავსად განიცდის 
ადამიანური რესურსების ნაკლებობას და მათი საქმიანობის 
ეფექტურობის ზრდა არანაკლებ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს 
სწორედ შემოსავლების სამსახურისათვის, რადგან რაც 
უფრო მაღალი იქნება მათი ეფექტურობა, მით უფრო დაბალი 
იქნება მიმართვიანობა უფლების მფლობელთა მხრიდან. ამ 
მიმართებით, არ შეიძლება არ გავიხსენო მიმდინარე წელს 
ჩატარებული რეიდები, როდესაც ზოგიერთ შემთხვევაში 
შემოსავლების სამსახურის ორკაციან ჯგუფთან ერთად 
ამოღებულ იქნა კონტრაფაქციული საქონლის მხოლოდ 
ერთი ან ორი ერთეული. სწორედ აღნიშნულის შედეგად ჩვენ 
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დავსვით საკითხი, რომ შემოსავლების სამსახურს საკუთარი 
ელექტრონული სისტემის მეშვეობით გაეანალიზებინა 
წვრილ მეწარმეების მონაცემები და დაედგინა, თუ საიდან 
აქვთ მათ კონტრაფაქიული საქონელი, თუმცა, ისევ და 
ისევ, საკანონმდებლო ჩარჩოების გამო, აღნიშნულის 
განხორციელება ვერ ხერხდება. 
გარდა აღნიშნულისა, თავს უფლებას მივცემ გამოვთქვა აზრი, 
რომ ძალიან კარგი იქნებოდა შემოსავლების სამსახურში, 
სადაც გარკვეული გამოცდილება უკვე დაგროვილია, 
შეიქმნას სპეციალური, თუნდაც პატარა სტრუქტურა, 
რომელიც დაკავებული იქნებოდა მხოლოდ ამ საკითხებით. 
იმის გათვალისწინებით, რომ, ერთი მხრივ, საქართველოს 
ბაზარი გაჯერებულია კონტრაფაქციული საქონლით, ხოლო, 
მეორე მხრივ, ჩვენი ქვეყანა სულ უფრო ახლო ეკონომიკურ 
ურთიერთობებში შედის ჩინეთთან (კონტრაფაქციული 
საქონლის წარმოების აბსოლუტურ ლიდერთან), რომელთან 
უკვე სარკინიგზო გზაც გვაკავშირებს, აშკარაა, რომ 
შემოსავლების სამსახურისადმი უფლების მფლობელთა 
მიმართვიანობა გაიზრდება.
მეორე პრობლემური საკითხი გახლავთ ის, რომ უფლების 
მფლობელის წარმომადგენლებს არ აქვთ წვდომა იმ 
ადმინისტრაციული საქმის მასალებთან, რომლის ინიცირებას 
შემოსავლების სამსახური მათივე  მიმართვის საფუძველზე 
ახდენს. კერძოდ,  უფლების მფლობელის წარმომადგენლის 
მიმართვის საფუძველზე, შემოსავლების სამსახური ატარებს 
ღონისძიებას კონტრაფაქციული საქონლის ამოღების 
მიზნით, რისთვისაც ჯერ გამოსცემს ბრძანებას შესამოწმებელ 
მეწარმე-სუბიექტთან დათვალიერების ჩატარების შესახებ, 
კონტრაფაქციული საქონლის აღმოჩენისას ადგენს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმს, ხოლო 
შემდგომ ამ ყველა მასალას აგზავნის სასამართლოში. ჩვენ, 
როგორც უფლების მფლობელის წარმომადგენლებს, არცერთ 
ეტაპზე არ გვეძლევა წვდომა ხსენებული საქმის მასალებზე, 
რასაც შემოსავლების სამსახური გადამხდელის (ამ 
შემთხვევაში, კონტრაფაქციული საქონლით მოვაჭრე პირი) 
კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის კანონისმიერი 
ვალდებულებით ხსნის. უნდა მოვექცეთ თუ არა მსგავს 
გადამხდელს, რომელიც არღვევს ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებებს, მომხმარებელთა უფლებებს, ხშირ 
შემთხვევაში კი უბრალოდ საფრთხეს უქმნის მომხმარებლის 
ჯანმრთელობას, ასეთი რუდუნებით, ცალკე განხილვის 
საკითხია, თუმცა ფაქტია, რომ დღევანდელი მდგომარეობით 
მე, როგორც "Toyota Motor Corporation"-ის, "Levi’s"-
ის, "Stihl"-ისა და სხვა კომპანიების წარმომადგენელს, 
რომელიც, სწორედაც რომ, შემოსავლების სამსახურის 
დახმარებით ვმონაწილეობდი არაერთ რეიდში, რის 
შედეგადაც ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ იქნა 
არაერთი "მეწარმე", ხელზე არ გამაჩნია აღნიშნულის 
დამადასტურებელი არც ერთი საბუთი. მიუხედავად 
იმისა, რომ ჩვენს კლიენტებთან ნდობაზე დაფუძნებული 
ურთიერთობა გვაქვს, ვფიქრობ, რომ მუდმივად ასე 
გაგრძელება შეუძლებელია, რადგან კლიენტებს, გარდა ჩვენ 
მიერ ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი შეტყობინებისა, 
არაფერი გააჩნიათ იმის დასტურად, რომ შემოსავლების 
სამსახურმა განახორციელა ზევით აღნიშნული ქმედებები.
ამდენად, ეს სწორედ ის შემთხვევებია, როდესაც პრობლემა 
არა ადმინისტრირებაში, არამედ კანონმდებლობაშია და 
აშკარაა, რომ ჩვენ ყველა ერთად წაგებული ვრჩებით, 
როდესაც არსებული კანონმდებლობა არ გვაძლევს 
საშუალებას უცხოურ თუ ადგილობრივ კომპანიებს ხელზე 
გადავცეთ ის მტკიცებულებები, რომლებიც დაადასტურებდნენ 
სახელმწიფო ორგანოების ეფექტურ მუშაობას.

კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც, ჩემი აზრით, საბაჟო 
სამსახურების მუშაობის ეფექტურობას გაზრდიდა და 
მოამზადებდა მყარ საფუძველს იმისთვის, რომ უახლოეს 
სამ წელიწადში საბაჟო სამსახურები ევროკავშირთან 
დადებული "ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ" შეთანხმების შესაბამისად, 
წარმატებით გადავიდა ე.წ. ex officio სისტემაზე, ანუ 
სისტემაზე, როდესაც საბაჟო სამსახურები ვალდებულები 
იქნებიან თავად, უფლების მფლობელის მიმართვის გარეშე, 
მოახდინონ რეაგირება და არ დაუშვან კონტრაფაქციული 
საქონლის იმპორტი საქართველოში. დღეს არსებული 
კანონმდებლობის თანახმად, იმისათვის, რომ საბაჟო 
სამსახურების მიერ შეჩერებული კონტრაფაქციული 
საქონელი არ მოხვდეს სამოქალაქო ბრუნვაში, უფლების 
მფლობელმა უნდა მიაღწიოს შეთანხმებას იმპორტიორთან 
საქონლის განადგურების შესახებ ან, თუ მსგავსი შეთანხმება 
ვერ მიიღწევა, მიმართოს სასამართლოს და ჩაერთოს 
ხანგრძლივ და ძვირადღირებულ პროცესში, რაც, 
ცხადია, მომხიბვლელობას არ მატებს არსებულ სისტემას. 
ალტერნატივის სახით, სრულიად შესაძლებლად მიგვაჩნია, 
რომ საბაჟო დეპარტამენტი აღიჭურვოს კონტრაფაქციული 
საქონლის იმპორტიორისათვის ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის უფლებამოსილებით, 
რაშიც მას უდავოდ ექნება უფლების მფლობელების 
აქტიური მხარდაჭერა (ექსპერტიზის ჩატარების, დასკვნის 
მომზადებისა თუ ნებისმიერი სხვა ფორმით, ანუ იმით, რითაც 
ამჟამად რეიდების დროს დახმარებას უწევთ მონიტორინგის 
დეპარტამენტს) და, მეორე მხრივ, ასეთი ცვლილების 
სწრაფი იმპლემენტაციით და მსგავს სისტემაზე გადასვლით, 
ყველა ერთად, მივიღებდით საჭირო გამოცდილებას, რომ 
მომზადებულები შევხვდეთ ex officio სისტემაზე გადასვლის 
თარიღს.
დასკვნის სახით, კიდევ ერთხელ მსურს ხაზი გაუსვა ბოლო 
სამი წლის განმავლობაში ინტელექტუალური საკუთრების 
დაცვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირების მიზნით, 
საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ, 
გადადგმულ უპრეცედენტო ნაბიჯებს და იმედი გამოვთქვა, 
რომ ეს შეუქცევადი პროცესია და საქართველოში 
აღარასდროს დადგება ის დრო, როდესაც კონტრაფაქციულ 
საქონელთან ბრძოლის პოლიტიკა დაექვემდებარება 
გადასინჯვას მისი დაკნინების მიზნით. 

ავტორი: გიორგი თაქთაქიშვილი

საქართველოს პატენტრწმუნებულთა 
ეროვნული ასოციაციის თავმჯდომარე

საქართველოს პატენტრწმუნებული

ინტელექტუალური საკუთრების 
სამართლის კომპანიის „მიქაძე, 
გეგეჭკორი, თაქთაქიშვილი" 
ხელმძღვანელი

პატენტრწმუნებულის გვერდი
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ზოგადი მიმოხილვა

დღეს, საყოველთაოდაა აღიარებული, რომ ინფორმირებული 
საზოგადოების და ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის 
პირობებში, ინტელექტუალური საკუთრება, ნებისმიერი 
კერძო კომპანიისათვის ეკონომიკური სარგებლის მომტან 
უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს წარმოადგენს. იგი ასევე, 
ხელს უწყობს საწარმოთა კონკურენტუნარიანობის ზრდას, 
რაც საბოლოო ჯამში, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების 
წინაპირობაა. 
სწორედ ამიტომ, თანამედროვე, განვითარებულ 
სახელმწიფოებში მოღვაწე ბიზნეს კომპანიები, უდიდეს 
მნიშვნელობას ანიჭებენ ინტელექტუალური საკუთრების 
ობიექტების შექმნის ინვესტირებას, მათზე უფლებების 
მოპოვებასა და დაცვას. ამჟამად, კომპანიათა აქტივების 
უმნიშვნელოვანეს ნაწილს არა მიწა, ნაგებობები და ტექნიკური 
აღჭურვილობები, არამედ მათი ინტელექტუალური საკუთრების 
ობიექტები და მათგან მიღებული შემოსავლები წარმოადგენს.
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მნიშვნელობა 
ევროპის ქვეყნების ეკონომიკისათვის გასულ წლებში 
საგრძნობლად გაიზარდა. 

ევროპის საპატენტო უწყებისა (EPO) და ევროპის შიდა 
ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) მიერ 2013 წელს 
ერთობლივად ჩატარებულმა კვლევამ, ევროკავშირის 
ეკონომიკაში იმ საწარმოთა მიერ შეტანილი წვლილის 
შესახებ, რომლებიც საქმიანობაში აქტიურად იყენებენ 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს (IPR intensive 
industries), წარმოაჩინა ამ საწარმოთა მნიშვნელობა 
ეკონომიკისათვის. კვლევამ აჩვენა, რომ ისინი, პირდაპირ, 
თუ ირიბად ხელს უწყობენ სამუშაო ადგილების 35%-ის 
შექმნას, მათი წილი შეადგენს ევროკავშირის მთლიანი შიდა 
პროდუქტის თითქმის 39%-ს და საგარეო ვაჭრობის - 90%-ს. 
აღნიშნული კვლევის საფუძველზე, ევროპის შიდა ბაზრის 
ჰარმონიზაციის უწყებამ (OHIM), ინტელექტუალურ 
საკუთრებაზე უფლებების დარღვევების გამოვლენის ევროპის 
ობსერვატორიის მეშვეობით, ჩაატარა კიდევ ერთი კვლევა, 
რომელიც ამჯერად, მიზნად ისახავდა ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებების გავლენის უფრო ღრმად შესწავლას 
კომპანიებისა და ფირმების საქმიანობის დონეზე. კვლევა 
ეფუძნება ორ მილიონზე მეტი კომპანიის ოფიციალურ 
ფინანსურ მონაცემებს, და მოიცავს იმ კომპანიებს, რომლებიც 
ფლობენ პატენტებს, სასაქონლო ნიშნებსა და დიზაინებს, 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის 
მნიშვნელობა მეწარმეებისათვის
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როგორც ეროვნულ, ისე ევროკავშირის დონეზე.  
აღნიშნულმა კვლევამ აჩვენა, რომ კომპანიები, რომლებიც 
ფლობენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, 
ეკონომიკური თვალსაზრისით (შემოსავალი, სარგებელი ან 
ანაზღაურება), გაცილებით უფრო წარმატებულები არიან, 
ვიდრე ისინი, რომლებიც არ ფლობენ და არ იყენებენ 
აღნიშნულ უფლებებს. მაგალითად, ასეთ კომპანიებში 
შემოსავალი თითო დასაქმებულზე საშუალოდ 29%-ით მეტია. 
ასევე, საშუალოდ, 20%-ით მაღალია ხელფასები. 
ამდენად, მნიშვნელოვანია, საქართველოში მოღვაწე 
კომპანიებმაც მეტი ყურადღება დაუთმონ ინტელექტუალური 
საკუთრების ობიექტებზე უფლებების მოპოვებასა და დაცვას.
უნდა აღინიშნოს, რომ გარკვეულწილად თითქმის ყველა 
ბიზნეს-კომპანია პოტენციურად ფლობს ინტელექტუალური 
საკუთრების რაიმე ობიექტს (როგორიცაა მაგალითად: 
ლოგო, დიზაინი, ვებგვერდი, გამოგონება, კომპიუტერული 
პროგრამა, სხვადასხვა სახის მონაცემთა ბაზები, სავაჭრო 
საიდუმლოება და სხვ.), რაც მისთვის ღირებულია და 
უპირატესობას სძენს სხვა კომპანიებთან მიმართებაში.  
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია კომპანიებმა მოახდინონ 
აღნიშნული ინტელექტუალური საკუთრების თითოეული 

ობიექტის იდენტიფიცირება და გამოიყენონ მათი დაცვის 
სამართლებრივი მექანიზმები.

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტები

იმისათვის, რათა კომპანიამ შეძლოს უფლებების 
განხორციელება, უნდა იცოდეს, თუ როგორ დაიცვას მისი 
ინტელექტუალური საკუთრება. 
იმის გათვალისწინებით, რომ ინტელექტუალური 
საკუთრება კომპლექსური სფეროა და მოიცავს სხვადასხვა 
კატეგორიებს, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, თუ რომელ 
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტს წარმოადგენს 
კომპანიის კუთვნილება. 
მოკლედ განვიხილოთ ზოგიერთი ობიექტი:

სასაქონლო ნიშანი

სასაქონლო (მომსახურების) ნიშანი არის სიმბოლო, ან 
სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება მეწარმე 
ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ წარმოებული საქონლის 
ან შემოთავაზებული მომსახურების საიდენტიფიკაციოდ 

FYI
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და განასხვავებს მას კონკურენტის საქონლისა თუ 
მომსახურებისაგან. 
როგორც წესი, საწარმოს სასაქონლო ნიშანი მისი საფირმო 
სახელი და ბრენდია. სასაქონლო ნიშნის საქპატენტში 
რეგისტრაციით საწარმო მოიპოვებს განსაკუთრებულ 
უფლებას, რაც გულისხმობს უფლებას, ნება დართოს 
ან აუკრძალოს მესამე პირებს ნებისმიერი სახით მისი 
სასაქონლო ნიშნის გამოყენება. სასაქონლო ნიშანზე 
განსაკუთრებული უფლება მოქმედებს 10 წლის ვადით, 
რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს ყოველი მომდევნო 10 
წლით, ჯერადობის შეუზღუდავად, თუ გადახდილი იქნება 
ვადის გაგრძელების საფასური.

დიზაინი

დიზაინი არის პროდუქტის ან მისი ნაწილის გამოხატულება 
(გარეგანი სახე), რომელიც გამომდინარეობს თავად 
ამ პროდუქტის ნიშნებიდან, როგორიცაა, მაგალითად,  
პროდუქტის ხაზები, კონტურები, ფერები, ფორმა, ტექსტურა, 
მასალა და/ან პროდუქტის მორთულობა. 
 პროდუქტად მიიჩნევა ნებისმიერი სამრეწველო ან ხელნაკეთი 
საგანი, მათ შორის, საფუთავი, გაფორმება, გრაფიკული 
სიმბოლო, ტიპოგრაფიული შრიფტი და სხვ, კომპიუტერული 
პროგრამის გარდა.
დიზაინზე განსაკუთრებული (ექსკლუზიური) უფლება 
გულისხმობს დიზაინის მფლობელის ექსკლუზიურ 
შესაძლებლობას განკარგოს დიზაინი. მას უფლება აქვს ნება 
დართოს ან აკრძალოს იმ პროდუქტის დამზადება, გაყიდვა, 
გასაყიდად შეთავაზება, გამოყენება, იმპორტი, ექსპორტი 
ან სამოქალაქო ბრუნვაში სხვაგვარი ჩართვა, რომელშიც 
ჩართულია დიზაინი ან რომლისთვისაც ის გამოიყენება.
დიზაინზე განსაკუთრებული (ექსკლუზიური) უფლებები 
წარმოიშობა მისი საქპატენტში რეგისტრაციის გზით 
(შესაბამისი განაცხადის შეტანის თარიღიდან) ან 
საერთაშორისო რეგისტრაციის გავრცელების საფუძველზე. 
განმცხადებელს უფლება აქვს საქპატენტში რეგისტრაციაში 
გაატაროს დიზაინი ერთი ან რამდენიმე ხუთწლიანი 
პერიოდით. საქპატენტში რეგისტრირებული დიზაინის 
მოქმედების ვადა ჯამში შეადგენს არაუმეტეს 25 წელს 
საქპატენტში განაცხადის შეტანის თარიღიდან. ყოველი 
მომდევნო 5 წლით ძალაში შენარჩუნებისათვის გადაიხდება 
შესაბამისი საფასური.

პატენტი

პატენტი არის პატენტის მფლობელის სახელზე გაცემული 
დოკუმენტი (საპატენტო სიგელი), რომელიც ადასტურებს 
პატენტის მფლობელისთვის სახელმწიფოს მიერ გარკვეული 
დროით მინიჭებულ განსაკუთრებულ უფლებას, რომლის 
საფუძველზეც მას შეუძლია ნებისმიერ პირს აუკრძალოს 
პატენტით დაცული გამოგონებით ან სასარგებლო მოდელით 
დაცული ობიექტის გამოყენება. 
პატენტი იცავს ისეთ გამოგონებასა და სასარგებლო მოდელს, 
რომელიც აკმაყოფილებს პატენტუნარიანობის სამ ძირითად 
კრიტერიუმს. ეს კრიტერიუმებია: სიახლე, საგამომგონებლო 
დონე და სამრეწველო გამოყენებადობა.
გამოგონების პატენტის მოქმედების საერთო ვადაა 20 წელი.

საავტორო უფლებები

საავტორო უფლებები მოიცავს საავტორო ქონებრივ 
და არაქონებრივ უფლებებს,  რომლებიც წარმოეშვება 
ავტორს მის მიერ შექმნილ მეცნიერების, ლიტერატურისა ან 
ხელოვნების ნაწარმოებთან დაკავშირებით და მათ მომიჯნავე 
უფლებებს, რომლებიც დაკავშირებულია  შემსრულებელთან, 

ფონოგრამის და ვიდეოგრამის დამამზადებელთან და 
მაუწყებლობის ორგანიზაციასთან. 
კომპანია შესაძლებელია ფლობდეს საავტორო უფლებებს მის 
ვებგვერდსა და კომპიუტერულ პროგრამებზე. 
აღსანიშნავია, რომ საავტორო უფლებები წარმოიშვება 
ნაწარმოების შექმნის მომენტისთანავე და არ საჭიროებს 
რეგისტრაციას ან რაიმე ფორმალობის დაცვას.

სავაჭრო საიდუმლოება (ნოუ-ჰაუ)

სავაჭრო საიდუმლოება (იგივე საწარმოო (ან სამრეწველო) 
საიდუმლოება, ან კომერციული საიდუმლოება) არის 
კომპანიის კომერციული ღირებულების მქონე ინფორმაციის 
შესახებ მონაცემები. სავაჭრო საიდუმლოებას შეიძლება 
მივაკუთვნოთ პროექტები, რომლებიც დაკავშირებულია 
ახალ პროდუქტთან, არადაპატენტებულ ინოვაციებთან, 
ბიზნეს მეთოდებთან, კლიენტების ან მომწოდებლების 
სიასთან, ხელშეკრულების ტექსტებთან, რომლებიც შეიცავს 
ინფორმაციას კლიენტების, მომწოდებლების პროდუქციის 
ღირებულებასთან დაკავშირებით და სხვ.

დასკვნა

მიუხედავად იმისა, რომ ინტელექტუალური საკუთრება 
რთული და კომპლექსური სფეროა, ის უმნიშვნელოვანესი 
ინსტრუმენტია ნებისმიერი კომპანიისათვის წარმატების 
მისაღწევად. მნიშვნელოვანია, კომპანიებმა თავიდანვე 
უზრუნველყონ მათი ინტელექტუალური საკუთრების 
ობიექტებზე უფლებების მოპოვება, რათა უკვე შემდგომში, 
თავიდან აირიდონ დროისა და ფულის დანაკარგი და 
ასევე, უზრუნველყონ მათთვის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი 
პოზიციის დამკვიდრება. 
ამისათვის უმჯობესია, კომპანიებმა მიმართონ კვალიფიციური 
სპეციალისტების (ამ დარგში მომუშავე იურისტის ან 
პატენტრწმუნებულის) დახმარებას. მიუხედავად იმისა, 
რომ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე 
უფლებების მოპოვება შესაძლებელია დანახარჯებთან იყოს 
დაკავშირებული, აუცილებელია, გვახსოვდეს, რომ ეს არის 
ერთგვარი ინვესტიცია და აღნიშნულ უფლებებს გაცილებით 
უფრო დიდი სარგებლის მოტანა შეუძლია ლიცენზიებიდან 
მიღებული შემოსავლისა და ინვესტორების დაინტერესების 
მხრივ. ასევე, უნდა გვახსოვდეს, რომ  ინტელექტუალური 
საკუთრება წარმოადგენს კომპანიის კონკურენტუნარიანობისა 
და ფინანსური წარმატების წინაპირობას. 

ავტორი: მანანა ფრუიძე

საქართველოს ინტელექტუალური 
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

საქპატენტი

იურიდიული და საერთაშორისო 
ურთიერთობების 
დეპარტამენტის უფროსი
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განსაკუთრებული საავტორო უფლების მფლობელს თავისი უფლების 
განცხადებისათვის შეუძლია გამოიყენოს საავტორო უფლების დაცვის ნიშანი, 
რომლითაც აღინიშნება ნაწარმოების ყოველი ეგზემპლარი და შედგება სამი 
ელემენტისაგან:
ა) ლათინური ასო C წრეწირში ‒ ©;
ბ) განსაკუთრებული საავტორო უფლების მფლობელის სახელი (დასახელება);
გ) ნაწარმოების პირველი გამოცემის წელი.

საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს განსაკუთრებული უფლებების აღმნიშვნელი 
სიმბოლოების გამოყენების შესაძლებლობას შემდეგ ობიექტებზე:

უცხოეთში აპრობირებულია შემდეგი გამაფრთხილებელი ნიშნების გამოყენება:

სასაქონლო ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს, რომ გამოიყენოს ლათინური 
ასო - R წრეწირში ®, ან უბრალოდ სიტყვიერად მიუთითოს, რომ მოცემული 
სიმბოლო წარმოადგენს რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშანს.

არარეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს, 

რომ გამოიყენოს სიმბოლო ™, იმ ნიშანთან ერთად, რომელიც გამოიყენება 
საქონლისთვის.

ინტელექტუალური საკუთრების სხვა ობიექტებზე საქართველოს კანონმდებლობა არ კრძალავს 
განსაკუთრებული უფლების არსებობის შესახებ მითითებას, თუმცა არ ითვალისწინებს განსაკუთრებული 
უფლებების აღმნიშვნელ სპეციალურ სიმბოლოებს. მიუხედავად აღნიშნულისა, საქართველოს "სისხლის 
სამართლის კოდექსი"-ს 196 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, აკრძალულია არარეგისტრირებულ 
სასაქონლო (მომსახურების) ნიშანთან, საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებასთან ან გეოგრაფიულ 
აღნიშვნასთან ერთად გამაფრთხილებელი აღნიშვნის ყალბი მითითება.

ევროკავშირის ქვეყნებში დაცული წარმოშობის აღნიშვნის 
გამოყენების უფლების მქონე პირი ვალდებულია შესაბამის 
პროდუქციაზე განათავსოს შემდეგი სიმბოლო:

ევროკავშირის ქვეყნებში დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის 
გამოყენების უფლების მქონე პირი ვალდებულია შესაბამის 
პროდუქციაზე განათავსოს შემდეგი სიმბოლო:

ევროკავშირის ქვეყნებში დაცული ტრადიციული 
დასახელების გამოყენების უფლების მქონე პირი 
ვალდებულია შესაბამის პროდუქციაზე განათავსოს შემდეგი 
სიმბოლო:

FYI

ფონოგრამის დამამზადებელს ან შემსრულებელს თავისი უფლების 
განცხადებისათვის შეუძლია გამოიყენოს მომიჯნავე უფლების დაცვის ნიშანი, 
რომელიც აღინიშნება ფონოგრამის ყოველ ეგზემპლარზე ან/და მის ფუტლარზე 
და შედგება სამი ელემენტისაგან:
ა) ლათინური ასო P წრეწირში ‒ ℗;
ბ) განსაკუთრებული მომიჯნავე უფლების მფლობელის სახელი (დასახელება);
გ) ფონოგრამის პირველი გამოცემის წელი.

არარეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს, რომ 
გამოიყენოს სიმბოლო   , იმ ნიშანთან ერთად, რომელიც გამოიყენება 
მომსახურებისთვის.
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