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საქპატენტი
შეუერთდა
ინტელექტუალური
საკუთრების
მსოფლიო ორგანიზაციის (ისმო) მიერ ადმინისტრირებად
პროგრამას – „მადრიდის საქონლისა და მომსახურების
მენეჯერს (MGS)“. აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით ქარ
თველ მომხმარებლებს, საერთაშორისო განაცხადის წარ
დგენისას, შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ ქართული
ინტერფეისით და საქონლის ან/და მომსახურების ჩამონათვალი
შეადგინონ ქართულ ენაზე, რაც მათ გაუადვილებს ნიშნების
საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ, მადრიდის შეთანხ
მებასთან დაკავშირებული ოქმის წევრ ქვეყნებში სასაქონლო
ნიშნის გავრცელებას.

საქპატენტს ეწვივნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტები. შეხვედრა მოეწყო ილიას სახელმწიფო უნი
ვერსიტეტის სტუდენტური კლუბის „E Pluribus Unum“-ის
წევრების ინიციატივით, რომლებიც დაინტერესდნენ საქ
პატენტის საქმიანობით და სურვილი გამოთქვეს ტრენინგის
სახით გაცნობოდნენ საქპატენტში მიმდინარე პროცესებს.

საქპატენტის თავმჯდომარის მოადგილემ, მანანა ფრუიძემ,
მონაწილეობა მიიღო საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა
და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს შორის
სტრა
ტეგიული
პარტნიორობისა
და
თანამშრომლობის
შეთანხმების პროექტის სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში. აღნიშნული
შეთანხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი ეძღვნება მხარეთა შორის
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების სამართლებრივი
დაცვის საკითხებს, რაც, ასევე, მოიცავს გეოგრაფიული
აღნიშვნების ურთიერთდაცვას.
აღნიშნული შეთანხმება ჩაანაცვლებს, ბრექსიტის შემდგომ,
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებულ ასოცირების
შეთანხმებას. დოკუმენტი მოიცავს თანამშრომლობის ფართო
სპექტრს და ქმნის სამართლებრივ ჩარჩოს სტრატეგიული
პარტნიორობისთვის, ასევე, უზრუნველყოფს თავისუფალი
ვაჭ
რობის რეჟიმის შენარჩუნებას საქართველოსა და დიდ
ბრიტანეთს შორის.
საქართველო პირველი ქვეყანაა ევროკავშირის აღმოსავლეთ
პარტნიორობის რეგიონში, რომელთანაც გაერთიანებული
სამეფო მსგავსი სახის შეთანხმებას აქვს გაფორმებული.

საქპატენტის ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველომ პირ
ველად მიიღო მონაწილეობა მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს
კულინარიულ გამოფენაში Sirha 2019. გამოფენა ხელს
შეუწყობს საქართველოს როგორც ქართული გასტრონომიის
პოპულარიზაციას, ისე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის
წარმოჩენას. ღონისძიების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შე
მად
გენელ ნაწილს წარმოადგენდა, ასევე, ქართული გეოგ
რაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახე
ლე
ბების პოპულარიზაცია და მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან
ჩამოსული სტუმრისათვის მათი გაცნობა (ლიონი, საფრანგეთი).

5

თებერვალი

8

ქართულ ენაზე, გაგრძელდა უფასოდ ხელმისაწვდომი DL101
GE – ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის
(WIPO) აკადემიის დისტანციური სწავლების კურსის „ინტე
ლექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი“ ჩატარება. მისი
გავლა ნებისმიერ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით
დაინტერესებულ პირს შეუძლია. კურსის წარმატებით დას
რულების შემთხვევაში, მონაწილეებს გადაეცემათ WIPO-ს
აკადემიის მიერ გაცემული სერტიფიკატი.
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საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის – საქპატენტის ოფისში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)
და სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO)
მიერ დაფინანსებული პროექტის „მდგრადი ღირებულებათა
ჯაჭვის მხარდაჭერა რძის სექტორში გეოგრაფიული აღ
ნიშვნების განვითარების გზით“ ფარგლებში. ევროკავშირისა
და საფრანგეთის საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, გან
ხილულ იქნა გეოგრაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაციების
შედგენის, წარმოშობის ადგილსა და საბოლოო პროდუქტს
შორის კავშირის დადგენისა, სპეციფიკაციებში ცვლილებების
შეტანის საკითხები.

26

საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის გან
მტკიცების მხრივ გატარებული წარმატებული რეფორმები და
ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციასთან
წარმატებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს WIPO-ს
გენერალურმა დირექტორმა ფრენსის გარიმ და საქართველოს
საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. შეხვედრაზე
აღინიშნა ორგანიზაციასთან წარმატებული თანამშრომლობა
ინტელექტუალური საკუთრების სახელმწიფო სტრატეგიის, სა
ქართველოს გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის და ამ სფე
როში სხვადასხვა ინოვაციების დანერგვის კუთხით (ჟენევა,
შვეიცარიის კონფედერაცია).

მარტი

6
15
6

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ევროკავშირის ინტელექ
ტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) მიერ ორგანიზებულ
სემინარს დაესწრო საქპატენტის წარმომადგენელი, რომელიც
გაეცნო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის აბსოლუტურ
საფუძვლებთან დაკავშირებით EUIPO-ს უახლეს პრაქტიკას.
სემინარზე განსაკუთრებული ყურადღება იქნა გამახვილებული
ნიშნის აღწერილობითობის და არაგანმასხვავებელუნარიანობის
კრიტერიუმებზე, ასევე, ფერადი, სამგანზომილებიანი, ხმოვანი
და მოძრავი სასაქონლო ნიშნების განმასხვავებელუნარიანობის
კრიტერიუმების შესახებ და ევროკავშირის ინტელექტუალური
საკუთრების უწყების პრაქტიკას აღნიშნული ტიპის ნიშნებთან
მიმართებით (ალიკანტე, ესპანეთის სამეფო).
საქპატენტში კიდევ ერთი ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის
დასახელება – „ბოლნისი“ დარეგისტრირდა. ღვინო „ბოლ
ნისის“ ადგილწარმოშობის დასახელებად დაცვა ხელს შეუ
წყობს მისი კონკურენტუნარიანობის ზრდას როგორც ქვეყნის
შიგნით, ისე გარე ბაზრებზე, ვინაიდან მომხმარებელს ამგვარი
დასახელებებით დაცული პროდუქტი მიანიშნებს მის მაღალ
ხარისხსა და განსაკუთრებულ თვისებებზე. „ბოლნისის“ მიკ
როზონა მდებარეობს ქვემო ქართლში, ბოლნისის მუნი
ცი
პალიტეტში. ადგილწარმოშობის დასახელება ღვინო „ბოლ
ნისი“ საქპატენტში დარეგისტრირდა ააიპ გაერთიანება
„ბოლნური ღვინის“ მიერ.
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სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოში
(SDSU-Georgia) – ორგანიზებით ყოველწლიური დასაქმებისა
და სტაჟირების გამოფენა გაიმართა, რომლის მიზანია,
ერთმანეთს დააკავშიროს უნივერსიტეტის წარმატებული სტუ
დენტები და მათი მომავალი დამსაქმებლები. სხვადასხვა
ორგანიზაციებთან ერთად, ფორუმში მესამედ მონაწილეობდა
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – საქპა
ტენტი. გამოფენაზე სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარ
მატებულ სტუდენტებს საქპატენტის წარმომადგენლებმა
საქპატენტში სტაჟირების და დასაქმების შესაძლებლობები
გააცნეს.

28

„საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების ეფექტური დაც
ვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის“ ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული ტვინინგის (Twinning) პროექტის ფარ
გლებში, გაიმართა შეხვედრა, სადაც მხარეებმა განიხილეს და
ხელი მოაწერეს პროექტის განხორციელების პირველი ექვსი
თვის სამოქმედო გეგმას. პროექტი ხორციელდება იტალიისა
და საფრანგეთის კონსორციუმთან ერთად, ძირითადი ბენე
ფიციარია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი – საქპატენტი და პროექტი მიზნად ისახავს
საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილ
წარმოშობის დასახელებების სისტემის განვითარების ხელ
შეწყობას და ევროკავშირში არსებული გეოგრაფიული
აღნი
შვნების დაცვის სისტემასთან ჰარმონიზებას (მცხეთა,
საქართველო).
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ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა – საქართველო ათას
წლეულის ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებული პროექტები
გამოავლინა. ფინალში გასულ ერთ-ერთ გუნდს სახელწოდებით
„მომავალი მშე
ნებლები“ (თელავის ევროპული სკოლა)
პროექტისთვის „უცემენტო ბეტონი“ საქპატენტის გამოგონებისა
და ახალი ჯიშების დეპარტამენტის უფროსმა, მერაბ კუციამ
გადასცა საქპატენტის სპეციალური პრიზი, გუნდის თითოეულ
წევრს 300 ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერი. ათასწლეულის
ინოვაციის კონკურსი ემსახურება ახალგაზრდებში ინოვაციური
იდეებისა და პროექტების განხორციელების წახალისებას საბუ
ნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ტექნოლოგიების სფეროში,
რაც გაზრდის მათ მოტივაციას აღნიშნულ დის
ციპლინებში და
ხელს შეუწყობს ქვეყანაში, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სფეროში, ახალ მიღწევებს.

აპრილი
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მუშაობა დაიწყო ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო
ორგანიზაციის (WIPO) სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული
აღნიშვნების და დიზაინების კანონის მუდმივმოქმედი კომიტეტის
41-ე სესიამ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქპატენტის
სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნების და დი
ზაინების დეპარტამენტის უფროსმა. სესიაზე განხილულ იქნა
დღის წესრიგით გათვალისწინებული სხვადასხვა საკითხი,
მათ შორის, საქართველოსა და WIPO-ს 11 წევრი ქვეყნის
მიერ წარდგენილი ორი წინადადება: ქვეყნის სახელებისა
და ეროვნული მნიშვნელობის გეოგრაფიული სახელების
დაცვის შესახებ (დოკუმენტი – SCT/39/8 Rev.3) და დომენური
სახელების სისტემაში (DNS) ქვეყნის სახელებისა და ეროვნული
მნიშვნელობის გეოგრაფიული სახელების დაცვის შესახებ
(დოკუმენტი – SCT41/6) (ჟენევა, შვეიცარიის კონფედერაცია).
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საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნების და დიზაინების დეპარტამენტის
უფროსმა, ირაკლი კასრაძემ შეხვედრა გამართა გეოგრაფიული აღნიშვნების საერთაშორისო
ალიანსის, OriGIn-ის ხელმძღვანელობასთან, სადაც განხილულ იქნა OriGIn-ის 2019 წლის გენე
რალური ასამბლეის თბილისში ჩატარების დეტალები (ჟენევა, შვეიცარიის კონფედერაცია).
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საქპატენტის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა OriGIn-ის მიერ გამართულ სამუშაო შეხ
ვედრაში, რომლის მიზანიც იყო WIPO-ს წევრ ქვეყნებს შორის ცნობიერების ამაღლება, უცხო ქვეყნების
იურისდიქციებსა და ინტერნეტში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის გამარტივების მიმართულებით
(ჟენევა, შვეიცარიის კონფედერაცია).
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საქპატენტის წარმომადგენელმა შეხვედრა გამართა უკრაინელ კოლეგებთან, რომელზეც განი
ხილეს „საქართველოსა და უკრაინას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების, ადგილწარმოშობის
დასახელებებისა და წარმოშობის წყაროს აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის
შესახებ“ შეთანხმების ხელმოსაწერად მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესი (ჟენევა, შვეიცარიის
კონფედერაცია).
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კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, უწყების წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო სტაჟირების
პროექტში სახელმწიფო ორგანოთა თანამშრომლებისთვის, რომელიც ხორციელდება გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის პროგრამის პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებს ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების იმპლემენტაციის ხელშეწყობას
საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში. შედეგად, შესაძლებელი გახდა ხორვატიის პრაქტიკის
გაცნობა და გამოცდილების შესწავლა, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული გამოწვევების გა
დალახვის, საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირების და პრაქტიკაში სწორად დანერგვის მიზნით
(ზაგრები, ხორვატია).
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ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციისა
(WIPO) და სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის თანამშრომლობით, ქარ
თულ ენაზე, უფასოდ ხელმისაწვდომი გახდა, WIPO-ს აკა
დემიის დისტანციური სწავლების კურსი „ინტელექტუალური
საკუთრების ზოგადი კურსი (DL101GE)“. მისი გავლა ნებისმიერ
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით დაინტერესებულ
პირს შეუძლია. კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში,
კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ WIPO-ს აკადემიის მიერ
გაცემული სერტიფიკატი, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია
WIPO-ს აკადემიის ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის
ცალკეული დარგების სწავლების განვითარებული საფეხურის
კურსების შესწავლა.

საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილ
წარ
მოშობის დასახელებების სისტემის განვითარების ხელშეწყობი
სა და ევროკავშირში არსებული გეოგრაფიული აღნიშვნების
დაცვის სისტემასთან ჰარმონიზების მიზნით, დაიწყო სამუშაო
შეხვედრების სერია, რაც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
ტვინინგის (Twinning) პროექტის განხორციელების პირველი
ეტაპის ფარგლებში მიმდინარეობდა. საქართველოს ეწვივნენ
იტალიის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლე
ბი, რომლებმაც დეტალურად გააცნეს საქპატენტის, საქართვე
ლოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ღვინის ეროვნული
სააგენტოს, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის
წარმომადგენლებს, ევროკავშირში, მათ შორის, იტალიაში
გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახე
ლებების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა და არსებული
კონტროლის სისტემა. თავის მხრივ, იტალიელი ექსპერტები
გაეცნენ აღნიშნულ სფეროში საქართველოში არსებულ სა
კანონმდებლო ბაზას და პრაქტიკას, რის შემდგომ შეიმუშავეს
შესაბამისი რეკომენდაციები და დასკვნები.
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22

საქპატენტთან არსებულ სასწავლო ცენტრში დაიწყო სასწავლო
კურსი „საპატენტო ძიება“, რომელიც მოიცავდა საპატენტო
სისტემის მიმოხილვას და საპატენტო-საინფორმაციო ძიების
ტექნიკის გაცნობას. კურსი განკუთვნილი იყო უნივერსიტეტების
და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების თანამშრომლების
თვის. კურსის მიზანი გახლდათ მონაწილეებს მიეღოთ საბაზისო
ცოდნა საპატენტო ინფორმაციის მნიშვნელობის, ძირითადი
საძიებო სისტემების და საძიებო ტექნიკის შესახებ. აღნიშნული
ცოდნა კურსის მონაწილეებს დაეხმარება მათი საქმიანობის
სფეროში არსებული სამეცნიერო-ტექნოლოგიური მიღწევების
გაცნობაში, საპატენტო განაცხადის მომზადებამდე ტექნიკის
დონის პირველად შეფასებაში და საპატენტო განაცხადის
მომზადების და საქპატენტში წარდგენის უკეთესად დაგეგმვაში.
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კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ინტელექტუალური საკუთ
რების უწყების წარმომადგენელი დაესწრო სემინარს ნიშ
ნე
ბის საერთაშორისო რეგისტრაციის მადრიდის სისტემის შესა
ხებ, საერთაშორისო განაცხადების შესახებ ცოდნის გაღრმა
ვების მიზნით. სემინარზე განხილული იყო მადრიდის სის
ტემის სიახლეები ელექტრონული სისტემების განვითარების
საკითხში, წევრი ქვეყნების როლი საერთაშორისო განაცხადის
რეგისტრაციის პროცესში (ჟენევა, შვეიცარიის კონფედერაცია).
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ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღის, 26 აპრი
ლის სლოგანად დასახელდა: „იბრძოლე ოქროსათვის: ინტე
ლექტუალური საკუთრება და სპორტი“. 2019 წელს ინტე
ლექტუალური საკუთრების მსოფლიო დღის კამპანიის ფარგ
ლებში, ყურადღება გამახვილებული იყო სპორტის სამყაროს
უფრო ახლოს გაცნობაზე, მასში ინოვაციების, შემოქმედებითი
საქმიანობისა და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების
დაცვის როლზე სპორტის განვითარების მხარდაჭერაში. 2000
წლიდან, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორ
გა
ნიზაციის (WIPO) წევრი ქვეყნების მიერ, 26 აპრილს, ყოველ
წლიურად აღინიშნება ინტელექტუალური საკუთრების მსოფ
ლიო დღე. ამ თარიღთანაა დაკავშირებული, 1970 წელს, ინ
ტე
ლექტუალური საკუთრების საერთაშორისო ორგანიზაციის
დამფუძნებელი კონვენციის ძალაში შესვლა. აღნიშნულ დღეს
ყვე
ლას ეძლევა საშუალება გააცნობიეროს, თუ რა წვლილი
შე
აქვს ინტელექტუალურ საკუთრებას მუსიკის, ხელოვნებისა
და ტექნოლოგიური ინოვაციების განვითარებაში, რაც ხელს
უწყობს თანამედროვე მსოფლიოს ფორმირებას.
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პროექტის „ერთი სარტყელი-ერთი გზა“ ფარგლებში, გაიმართა
რიგით მეორე, მაღალი დონის კონფერენცია ინტელექტუა
ლური საკუთრების საკითხებთან დაკავშირებით. „2019
ერთი სარტყელი და ერთი გზა – სემინარი ინტელექტუალური
საკუთრების შესახებ“, რომლის მიზანია ქვეყნებს შორის
გამოცდილების გაზიარება. საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი – საქპატენტი, კონფერენციაზე
მიწვეული იყო მომხსენებლად და უწყების წარმომადგენელმა
ღონისძიების მონაწილეებს გააცნო საქპატენტის გამოცდილება
(ჩენდუ, სიჩუანის პროვინცია, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა).
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საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენ
ტრის – საქპატენტი ორგანიზებით, ინტელექტუალური საკუთ
რების მსოფლიო ორგანიზაციასთან (WIPO) თანამშრომლო
ბით, გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც მიეძ
ღვნა თანამედროვე მსოფლიოში ინტელექტუალური საკუთ
რების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტის – დიზაინის, რო
გორც ბიზნესის წარმატებისა და პროდუქტის ეკონომიკური
ღი
რებულების გაზრდის მნიშვნელობის განხილვას. ასევე, ინ
ტელექტუალური საკუთრების აღნიშნული ობიექტის პოპულა
რიზაციას, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების მხრიდან დი
ზაინის დაცვის მნიშვნელობის გააზრებასა და აღნიშნული მი
მართულების განვითარებას.
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„საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების ეფექტური დაცვი
სა და კონტროლის სისტემის დანერგვის“ პროექტის ფარგლებში,
საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწვია მეორე მისია იტალიის
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელთა შემად
გენლობით. პროექტი, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული ტვინინგის (Twinning) პროექტის ფარ
გლებში, ითვალისწინებს საქართველოში გეოგრაფიული აღ
ნიშვნების არსებული სისტემის განვითარებას. შეხვედრაზე განი
ხილებოდა „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და
გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ“ საქართველოს კანონში გან
სახორციელებელი ცვლილებების პაკეტი, ასევე, დეტალურად
იქნა შესწავლილი აღნიშნული ცვლილებების ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის საკითხი. პროექტის მთავა
რი ბენეფიციარია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრე
ბის ეროვნული ცენტრი – საქპატენტი, რომელსაც საშუალება
ეძ
ლევა გეოგრაფიული აღნიშვნების მიმართულებით, წამყვანი
ქვეყნების გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარებით, შექმნას
ისეთი ადმინისტრაციული და ინსტიტუციონალური მექანიზმები,
რომლებიც გააძლიერებს საქართველოში გეოგრაფიული აღ
ნიშვნების დაცვისა და კონტროლის სისტემას, ხელს შეუწყობს
აღნიშნულ სფეროში კომპეტენციის გაზრდასა და ცოდნის
გაღრმავებას.
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გაიმართა საქპატენტის ხელმძღვანელობის შეხვედრა საქარ
თველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფ აშშ-ს ვაჭრობის დეპარტამენ
ტის გენერალურ მრჩეველთან, პიტერ დევიდსონთან. მხარეებ
მა განიხილეს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის – საქპატენტი და CLDP-ს თანამშრომლო
ბის ფარგლებში მიმდინარე და სამომავლო ერთობლივი
პროექტები. კერძოდ, CLDP-ის დაფინანსებით მიმდინარე
ღო
ნისძიებები, რომელთა მიზანია სხვადასხვა მიზნობრივი
აუდი
ტორიის ცნობიერების ამაღლება ინტელექტუალური სა
კუთ
რე
ბის სფეროში. უწყება ყოველწლიურად უწევს ორგა
ნიზებას ტრენინგებს მოსამართლეების, ჟურნალისტების, ადვო
კატებისა და სტუდენტებისათვის, ასევე, კვალიფიკაციის ამაღ
ლების მიზნით, ექსპერტების სასწავლო ვიზიტებს აშშ-ში და
ამერიკელი ექსპერტების ვიზიტებს საქართველოში, ქართველი
კოლეგებისთვის გამოცდილების გაზიარების მიზნით. CLDPის მხარდაჭერით, ყოველწლიურად საქპატენტი ორგანიზებას
უწევს კონფერენციას – „საქართველო კონტრაფაქციისა და
მეკობრეობის წინააღმდეგ“ (მცხეთა, საქართველო).
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მევენახეთა სექტორში არსებული გამოწვევებისა და მათი
გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
გამართულ მევენახეთა პირველ კონფერენციაზე, რომლის
მხარდამჭერი იყო საქართველოს ინტელექტუალური საკუთ
რების ეროვნული ცენტრი – საქპატენტი. შეხვედრაზე განიხი
ლეს გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის
და
სახელებების დაცვისა და კონტროლის სისტემა, გაეცნენ
წამ
ყვანი ქვეყნების გამოცდილებას და იმსჯელეს მძლავ
რი ადმინისტრაციული და ინსტიტუციონალური მექანიზ
მე
ბის შექმნის აუცილებლობაზე, რაც ხელს შეუწყობს ეროვ
ნული ინსტიტუტების, ადგილობრივი სპეციალისტების კომ
პეტენციის გაზრდას და ცოდნის გაღრმავებას. ყურადღება
გამახვილდა ევროკავშირის აგროპოლიტიკის მიდგომებზე,
სადაც გეოგრაფიული აღნიშვნები და ადგილწარმოშობის და
სა
ხელებები ხარისხის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი საშუ
ალება და მეღვინეობა-მევენახეობის განვითარების ქმედითი
ინსტრუმენტია (გურჯაანი, საქართველო)

20

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (IBSU) კვლევებისა
და ინოვაციების ჰაბში, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა,
რომელიც მიზნად ისახავდა უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და
ფაკულტეტების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლებას
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საჭიროების შესახებ.
ასევე, მათ მიიღეს ინფორმაცია საპატენტო სისტემასა და
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენ
ტრის – საქპატენტის სერვისებზე.

20

უწყების ბაზაზე არსებულ სასწავლო ცენტრში, რიგით მეო
რედ, ჩატარდა სასწავლო კურსი, ინტელექტუალური საკუთრე
ბის, კერძოდ, საპატენტო სფეროში არსებული სამეცნიეროტექნოლოგიური მიღწევების გაცნობის, საპატენტო განაცხადის
მომზადებამდე ტექნიკის დონის პირველადი შეფასებისა და სა
პატენტო უწყებაში განაცხადის წარდგენის დაგეგმვის შესახებ.
კურსს დაესწრნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, დავით ტვილდია
ნის სამედიცინო უნივერსიტეტის, კავკასიის უნივერსიტეტის,
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის და რ. აგლაძის
არა
ორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის წარ
მომადგენლები.

27

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, უწყების წარმომადგენე
ლი დაესწრო ევროპის საპატენტო უწყების აკადემიის მი
ერ ორგანიზებულ კურსს OS27-2019 მოქმედების თავი
სუფლება (Freedom to Operate), რომელიც ეხებოდა საპა
ტენტო-საინფორმაციო ძიების ერთ-ერთ სახეობას – მოქ
მედების თავისუფლების ძიებას (FTO). მივლინების მიზანს
წარმოადგენდა უწყებაში მოქმედების თავისუფლების ძიების
სერვისის დანერგვისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მოპოვება
(ლილი, საფრანგეთი).

ღონისძიებები / 2019

11

ივნისი

4

უწყების დელეგაცია დაესწრო საერთაშორისო კონგრესს
თემაზე: „TRIPS–ის მოქნილი რეგულაციების გამოყენება აივ
ინფექციის, ტუბერკულოზისა და C ჰეპატიტის მკურნალობაზე
ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად საშუალო შემოსავლის
მქონე ქვეყნებში“, რომელიც მიზნად ისახავდა სხვადასხვა
ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას და საქართველოში არ
სებული საკანონმდებლო ცვლილებების პრეზენტაციას სავალ
დებულო ლიცენზიასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ
(კიევი, უკრაინა).

9

შედგა საქპატენტის დელეგაციის პირველი სასწავლო ვიზიტი,
Twinning-ის პროექტის – „საქართველოში გეოგრაფიული აღ
ნიშვნებისა და კონტროლის სისტემის ეფექტური დანერგვა“
ფარგლებში. ბენეფიციარების მასპინძელი იყო იტალიის
სოფლის მეურნეობის, კვების, მეტყევეობის და ტურიზმის სა
მინისტრო, რომელთაც დელეგაციის წევრებს გააცნეს ქვეყნის
გეოგრაფიული აღნიშვნების კონტროლის სისტემის სპეციფიკა
(იტალიის რესპუბლიკა).

19
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გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO)
მიერ ორგანიზებულ ტუნისის ტრადიციული საკვები პრო
დუქ
ტების მეორე შეჯიბრში მიიღო მონაწილეობა უწყების
წარმომადგენელმა, რომელმაც წარადგინა პრეზენტაცია „სა
ქარ
თველოში ტრადიციულ საკვებ პროდუქტებთან დაკავ
შირებით არსებული მდგომარეობისა და პერსპექტივების მი
მოხილვა“. შეჯიბრის მიმდინარეობისას მოხდა ტრადიციული
საკვებისთვის დამატებითი ღირებულების მიმატების შესახებ,
სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელთა მიერ საკუთარი ქვეყნის
გამოცდილების გაზიარება. განსახილველი საკითხები, ასევე,
მოიცავდა ტრადიციულ საკვებთან დაკავშირებით პოლიტიკის
განსაზღვრას, ეტიკეტირების სისტემას, სპეციფიკურ პროექტებსა
და ხელისშემწყობ ქმედებებს (ტუნისი, ტუნისი).

საქპატენტმა პანკისელ მოსწავლეებს უმასპინძლა, შეხვედრა
„ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო“-ს (JA Georgia) ინიციატივით
მოეწყო, რომელიც ახორციელებს აშშ-ს საერთაშორისო გან
ვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „პანკისის სათე
მო
კავშირები“ ქვეპროექტს „საბაზო ბიზნეს კონცეფციები დაწყებით
განათლებაში“ პანკისის სკოლებში. შეხვედრაზე მოსწავლეებს
მიეწოდა ვრცელი ინფორმაცია ინტელექტუალური საკუთრე
ბის სისტემის ფუნქციონირებისა და საქპატენტის საქმიანობის
შესახებ, ყურადღება გამახვილდა ინტელექტუალური საკუთ
რების ცალკეულ ობიექტებზე და მათი სამართლებრივი დაცვის
მნიშვნელობასა და როლზე ქვეყნის ეკონომიკურ, სოციალურ
და კულტურულ განვითარებაში (მცხეთა, საქართველო).

ივლისი

1
12

ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის
(EUIPO) და ევროპის საპატენტო ორგანიზაციის (EPO) ინ
ტე
ლექტუალური საკუთრების აღმასრულებელი კვირის სესიაში
მიიღო მონაწილეობა უწყების წარმომადგენელმა, რომელიც
გაეცნო დარგში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან
დაკავშირებით მოხსენებებს. სესიის ფარგლებში ევროკავშირის
მიერ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებასთან დაკავ
შირებით, დეტალების განხილვა მოხდა EUIPO-ში საქართველოს
კოორდინატორებთან (ალიკანტე, ესპანეთის სამეფო).
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ჩატარდა რიგით მე-4 საერთაშორისო საზაფხულო სამართლის
სკოლა თემაზე „ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი“,
რომელიც ყოველწლიურად ხორციელდება ევროპის იურისტ
სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს (ELSA Georgia), ინ
ტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქ
პა
ტენტის, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგა
ნიზაციის (WIPO) თანამშრომლობით. 25-მა სტუდენტმა 10
ქვეყნიდან ევროპული და ქართული უნივერსიტეტებიდან მოის
მინეს საქპატენტის ხელმძღვანელობისა და დარგობრივი სპე
ციალისტების ლექციები ინტელექტუალური საკუთრების ცალ
კეული ობიექტების სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებსა და
მათი საერთაშორისო რეგისტრაციის საშუალებების შესახებ.
საქართველო უკვე მეოთხედ წარმატებით შეუერთდა იმ 22
ქვეყანას, სადაც სასწავლო კურსს უძღვებიან გამოცდილი
დარგობრივი სპეციალისტები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის
წარჩინებულ სტუდენტებს უზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას
და ხელს უწყობენ მათი ცნობიერების ამაღლებას ინტე
ლექტუალური საკუთრების სფეროში.

12

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, საქპატენტის წარმო
მადგენლებმა გაიარეს კურსი სასაქონლო ნიშნების შესახებ,
რომელიც ორგანიზებული იყო ინტელექტუალური საკუთრების
მსოფლიო ორგანიზაციის, მაროკოს ინტელექტუალური საკუ
თრების უწყებისა და საფრანგეთის ინტელექტუალური სა
კუთრების უწყების მიერ. კურსი ემსახურებოდა სასაქონლო
ნიშნებთან დაკავშირებული ევროკავშირის, საფრანგეთისა
და მაროკოს კანონმდებლობის გაცნობას და ექსპერტიზასთან
დაკავშირებული სიახლეების შესწავლას (კასაბლანკა, მაროკო).

18

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის – საქპატენტისა და ამერიკის შეერთებული შტატების
სავაჭრო დეპარტამენტის კომერციული სამართლის განვი
თარების პროგრამის (CLDP) ორგანიზებით, გაიხსნა საერ
თაშორისო კონფერენცია „საქართველო კონტრაფაქციისა და
მეკობრეობის წინააღმდეგ“. კონფერენცია 2019 წელს მეხუთედ
გაიმართა და მიზნად ისახავდა მონაწილეთა ინფორმირებას
კონტრაფაქციასა და მეკობრეობის წინააღმდეგ ბრძოლის
როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო გამოწვევების
შესახებ, ასევე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღ
სრულების მექანიზმების ეფექტურად განხორციელების ხელ
შეწყობას (ბათუმი, საქართველო).

20

ქართველი მოსამართლეების მონაწილეობით ჩატარდა სამუ
შაო შეხვედრა თემაზე: „სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა
ინტელექტუალური საკუთრების საქმეებთან დაკავშირებით“,
რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო დეპარ
ტამენტის კომერციული სამართლის განვითარების პროგ
რამის (CLDP) და საქართველოში ამერიკის საელჩოს ორ
განიზებით გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატების ინტე
ლექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით გამოცდილების
გაზიარება ხელს შეუწყობს და დაეხმარება ქართველ მო
სამართლეებს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
იმპლემენტაციაში (ბათუმი, საქართველო).
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უწყების წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო
ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ მადრიდის სისტემის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში, რომლის
მიზანი იყო ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ მადრიდის შეთანხმებასთან არსებული
ოქმის საერთო რეგულაციებში შემოთავაზებული ცვლილებების განხილვა, სადაც დაფიქსირდა
საქართველოს პოზიციები (ჟენევა, შვეიცარიის კონფედერაცია).

22

გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით, საქპატენტის წარმომადგენელი დაესწრო სამუშაო
შეხვედრას „ტექნოლოგიების გადაცემა და სახელმწიფოს ინ
ტე
ლექტუალური საკუთრების მენეჯმენტი“, რომელიც ორგა
ნიზებული იყო WIPO-ს და USPTO-ს მიერ. სწავლება მოი
ცავდა თემებს, რომლებიც დაკავშირებულია ტექნოლოგიების
გადაცემასთან და ინტელექტუალური საკუთრების მართვასთან,
რომელიც შექმნილია სამთავრობო კვლევით ლაბორატორიებში
და ინსტიტუტებში სახელმწიფო დაფინანსებით (ალექსანდრია,
ვირჯინია, აშშ).

25

გაიმართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე
დაძმობილების პროექტის (GE/16 ENI EC 0318) „საქარ
თველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების ეფექტური დაცვისა და
კონტროლის სისტემის დანერგვის“ მმართველი კომიტეტის
რიგით მეორე შეხვედრა, სადაც წარდგენილ იქნა პროექტის
მომდევნო 6 თვის სამუშაო გეგმა და შესრულებული სამუშაოები.
ზემოაღნიშნული გეგმა ითვალისწინებს საქართველოში მოქ
მედი კანონმდებლობის, მათ შორის, კანონქვემდებარე აქტე
ბის შესწავლას, გადამუშავებას და, საჭიროების შემთხვევაში,
ახალი მარეგულირებელი აქტების შემუშავებას (მცხეთა,
საქართველო).

აგვისტო

12

14

მონღოლური კომპანიის „ტავანბოგდ ინტერნეიშენალის” (Ta
vanbogd International LLC) მიერ, მონღოლეთის ტერიტორი
აზე არაკეთილსინდისიერი განზრახვით რეგისტრირებული
ქართული ადგილწარმოშობის დასახელება „ქინძმარაული“,
ქართული ღვინის ჯიშების „საფერავი“, „რქაწითელი“ და ნიშა
ნი „ალაზნის ველი“ ბათილად იქნა ცნობილი. ინტელექტუ
ალური საკუთრების ეროვნულმა ცენტრმა – საქპატენტი,
განახორციელა კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები,
ქართული ღვინის მწარმოებელი და ექსპორტიორი კომპანიის
მომართვის საფუძველზე, რომელსაც ზემოაღნიშნული რეგის
ტრაციების გამო, შეზღუდული ჰქონდა მონღოლეთში ღვინის
ექსპორტი. მონღოლეთის ინტელექ
ტუალური საკუთრების უწ
ყების სააპელაციო პალატაში, საქპატენტის მიერ შეტანილ
დასაბუთებულ და შესაბამისი მტკიცებულებებით გამყარებულ
სარჩელებზე ოფიციალური გადაწყვეტილების ასლი უწყებას
ჩაბარდა.
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მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციისა
(WIPO)
და
ჩინეთის
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ადმინისტრაციის (CNIPA) ორგანიზებით, ჩატარდა
ინტერრეგიონალური შეხვედრა ეროვნულ და ინსტიტუციურ
სტრატეგიულ ჩარჩოებში TISC-ის (ტექნოლოგიისა და ინოვაცი
ების მხარდაჭერის ცენტრები) ინტეგრაციის შესახებ. ინტერ
რეგიონალური შეხვედრის მიზანი იყოს TISC-ის ეროვნულ და
ინსტიტუციურ ჩარჩოებში ინტეგრაციის, გამოცდილებისა და
საუკეთესო პრაქტიკის განხილვა და გავრცელება. შეხვედრაში
მონაწილე
ქვეყნების
წარმომადგენლებმა
წარადგინეს
პრეზენტაციები, როგორც TISC-ის კოორდინატორი და მას
პინძელი ქვეყნის სტატუსით, რომლებიც, ასევე, არიან TISC-ის
მსოფლიო ქსელის წევრები. საქპატენტის დელეგაციამ უწყების
სახელით მონაწილეებს გააცნო დეტალური ინფორმაცია
ქვეყანაში TISC-ის ეგიდით ჩატარებული ღონისძიებების და
დაინტერესებულ პირთათვის მიწოდებული მომსახურეობების
შესახებ (ჰანგჟოუ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა).

10

ექსპორტზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის WIPO-ს
მომსახურებების შესახებ ინფორმაციის მიღების, ასევე, სხვა ქვეყნებში არსებული გამოცდილების
გაზიარების და საქართველოში არსებული მექანიზმების შესახებ კოლეგებისთვის ინფორმაციის
მიწოდების მიზნით, საქპატენტის წარმომადგენელი დაესწრო სამუშაო შეხვედრას, რომელიც
ორგანიზებული იყო WIPO-ს და ბულგარეთის რესპუბლიკის საპატენტო უწყების მიერ (სოფია,
ბულგარეთი).

16

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ
ცენტრში – საქპატენტი, დაიწყო ინტელექტუალური საკუთრების
მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) პროფესიული განვითარების
კურსი – გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ. WIPO-ს
აკადემიისა და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის სასწავლო ცენტრის
მიერ ორგანიზებული, ინგლისურენოვანი საერთაშორისო
სასწავლო კურსი – „გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ“
2019 წელს მესამედ ჩატარდა საქართველოში. სფეროში
საქართველოს წარმატებული გამოცდილების და დაგროვილი
ცოდნის გათვალისწინებით, საქართველო გახდა პირველი
ქვეყანა გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შორის,
სადაც WIPO-ს აკადემიის გადაწყვეტილებით, პროფესიული
განვითარების კურსი ტარდება.

17

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019-ის
ფარგ
ლებში, სამეცნიერო პიკნიკი გაიმართა, რომელშიც
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულმა ცენტრმა –
საქპატენტმაც მიიღო მონაწილეობა. წინა წლების მსგავსად,
უწყებამ ბავშვებისთვის ჩაატარა სახალისო გაკვეთილები
ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ. გამოგონებებისადმი
ინტერესის
გაღვივების
მიზნით,
გაიმართა
სხვადასხვა
თამაშები და საინტერესო აქტივობები. შემეცნებით –
გასართობი საშუალებებით მოზარდებმა მიიღეს ინფორმაცია
გამოგონებებისა
და
ინოვაციური
პროდუქტის
შექმნის
მნიშვნელობის შესახებ ქვეყნის წინსვლისა და განვითარების
საქმეში (თელავი, საქართველო).

19

საქპატენტის
წარმომადგენელმა
მონაწილეობა
მიიღო
გეოგრაფიული აღნიშვნების მე-2 სამიტში, რომელზეც დარგში
მოღვაწე ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები
წარსდგნენ მოხსენებებით. სამიტის ფარგლებში, გაიმართა
შეხვედრა თურქეთის საპატენტო უწყების ხელმძღვანელ
პირებთან საქართველოს, თურქეთის და საერთაშორისო
ექსპერტების ქვეყნებს შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების
დარგში მიმდინარე ურთიერთთანამშრომლობის საკითხების
განსახილველად (ანკარა, თურქეთის რესპუბლიკა).
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გაიხსნა OriGIn-ის 2019 წლის გენერალური ასამბლეა,
რომელზეც 30 ქვეყნის ორასმა დელეგატმა გადახედა ბოლო
კონფერენციაზე განხორციელებულ სამუშაოს და დასახეს
oriGIn-ის მომავალი საქმიანობის გეგმები, როგორებიცაა
ძალთა გაერთიანება უცხოური ბაზრების მონიტორინგისთვის,
კონტროლის სისტემების დაფუძნება და ლისაბონის ხელ
შეკრულების ჟენევის აქტი. აღნიშნულმა ალიანსის წევრებსა
და პარტნიორებს თავიანთი ქსელის გაფართოების, საუკეთესო
პრაქტიკისა და შეხედულებების გაზიარების საშუალება მისცა.

24

გაიხსნა „საერთაშორისო კონფერენცია გეოგრაფიული აღ
ნიშვნების შესახებ“, რომლის ორგანიზატორია საქართველოს
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – საქ
პა
ტენტი და გეოგრაფიული აღნიშვნების გლობალური ალი
ან
სი – „OriGIn”. საქართველოში იმყოფებოდნენ ისეთი ცნო
ბილი გეოგრაფიული აღნიშვნებით დაცული პროდუქტების
მწარმოებლები, როგორებიცაა, „ტეკილა“, „პროსეკო“, „ბა
ვა
რიული ლუდი“, „ყველი პარმიჯანო რეჯანო“, „მოდენას
ბალზამიკოს ძმარი“, „პარმას ლორი“ და სხვა. კონფერენციის
ჩატარების მიზანი იყო, ხელი შეუწყოს საქართველოში გეოგ
რაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის პოპულარიზაციას,
ამ სფეროში ქართველ მეწარმეთა ცნობიერების ამაღლებას,
უცხოელ მეწარმეებთან უშუალო კონტაქტების დამყარებას და
საკუთარი პროდუქციის გაცნობას.

24

ქართული და უცხოური გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული
პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაცია გაიმართა გეოგრაფიული
აღნიშვნების შესახებ საერთაშორისო კონფერენციის ფარ
გლებში. ჩურჩხელა, ტეკილა, ხვანჭკარა, პარმიჯანო რეჯანო,
სულგუნი და სხვა გეოგრაფიული აღნიშვნები ერთ სივცეში
გამოიფინა. ღონისძიების მიზანი იყო, საქართველოში გეოგ
რაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის პოპულარიზაცია,
ამ სფეროში ქართველ მეწარმეთა ცნობიერების ამაღლება,
უცხოელ მეწარმეებთან უშუალო კონტაქტების დამყარება და
საკუთარი პროდუქციის გაცნობა.

30

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – საქ
პა
ტენტი მიუერთდა ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთ
რების უწყების (EUIPO) DesignClass-ის ინსტრუმენტს, რო
მელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მოიძიოს და
თარგმნოს პროდუქტის დასახელებები 27 ენაზე, მათ შორის,
ქართულ ენაზეც. აღნიშნული დასახელებები ჰარმონიზებუ
ლია ინტელექტუალური საკუთრების 30 უწყების მიერ. EUIPOსა და საქპატენტს შორის თანამშრომლობა, 2015 წელს
გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ხორციელდება.
DesignClass-თან მიერთების მიზანი როგორც ქართველი,
ასევე უცხოელი მომხმარებლებისთვის, DesingClass-თან
ჰარმონიზებულ უწყებებში დიზაინების რეგისტრაციის პროცე
დურის გამარტივებაა. აღსანიშნავია, რომ ეს მოვლენა
DesingClass-თან ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის მიერთების
პირველი პრეცედენტია. DesignClass-ი ხელმისაწვდომია
შემდეგ ბმულზე – https://euipo.europa.eu/designclass/
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გაიმათა საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტისა და
ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირების შეხვედრა,
რომელზეც მხარეებმა განიხილეს ორ უწყებას შორის თანამშრომლობის საკითხები და მიმდინარე
პროექტები. საქპატენტი EUIPO-სთან თანამშრომლობს სასაქონლო ნიშნებისა და დიზაინის
მიმართულებით, მათ შორის აღნიშნულ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებით
სახელმძღვანელო ინსტრუქციების შემუშავების კუთხით (ჟენევა, შვეიცარიის კონფედერაცია).

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის – საქპატენტის ოფისში გაიმართა უწყების სხვა
დასხვა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ პირთა
შეხვედრა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ
აშშ-ს კონგრესის თანამშრომლებთან. მხარეებმა აღნიშნეს
ურთიერთთანამშრომლობით მიღწეული წარმატებები და გა
ნიხილეს სამომავლო გეგმები. აღნიშნულ შეხვედრაზე გან
ხილულ იქნა საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების
სფეროში არსებული სიახლეები. როგორც ცნობილია, ამე
რიკელი პარტნიორების დახმარებით საქპატენტმა განა
ხორციელა მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი, მათ შო
რის, შეიქმნა ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემა, ჩა

ტარდა ღონისძიებები, რომელთა მიზანსაც, მათ შორის, სა
ზოგადოების ცნობიერების, საქპატენტის თანამშრომელთა
და სხვა დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება
წარმოადგენდა.

დასრულდა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორ
განიზაციის (WIPO) გენერალური ასამბლეის 59-ე სესია,
სადაც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ინტელექტუალუ
რი საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის დელეგა
ციამ, თავმჯდომარის, გენადი ლებანიძის ხელმძღვანელობით.
აღნიშნული სესიის ფარგლებში, წევრი სახელმწიფოთა კონ
სენსუსის შედეგად, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საქარ
თველოს მუდმივი წარმომადგენლის ჟენევასთან აკრედიტებული
გაეროს ორგანიზაციებში, ვიქტორ დოლიძის 2020 წლისთვის
ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის
(WIPO) გენერალური ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტად არჩე
ვის შესახებ, რაც წარმოადგენს საქართველოს აქტიური ჩარ
თულობის შედეგს აღნიშნული ორგანიზაციის საქმიანობაში
(ჟენევა, შვეიცარიის კონფედერაცია).

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის – საქპატენტის ორგანიზებით, მცირე და საშუალო
მეწარმეთათვის და საწარმოებისათვის, გაიმართა სამუშაო
შეხვედრა გეოგრაფიულ აღნიშვნებზე, გამოგონებასა და
ინოვაციებზე. შეხვედრა „ინტელექტუალური საკუთრების
მნიშვნელობა მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“ (Va
lue of Intellectual Property for SMES VIP4SME) პროექ
ტის
ფარგლებში ჩატარდა, რომელიც დაფინანსებულია ევ
რო
კავშირის ინოვაციებისა და კვლევების პროგრამის „Horizon
2020”-ის მიერ და ითვალისწინებს მცირე და საშუალო
საწარმოებისათვის სამუშაო შეხვედრების, ტრენინგებისა და
პირისპირ შეხვედრების გამართვას და ეხმარება ქართველ
მეწარმეებს ინტელექტუალური საკუთრების სტრატეგიის შექ
მნასა და მის მენეჯმენტში, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს
ქართული კომპანიების კონკურენტუნარიანობის გაზრდასა და
მათთვის დამატებითი ეკონომიკური ღირებულების შექმნას.

17

18

12

გაიმართა ღვინის ფესტივალი, რომლის მიზანია ღვინის
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ღვინის კულტურისა და
ქართული ტრადიციების გაცნობა როგორც უცხოელი, ასევე
ქართული საზოგადოებისთვის. ფესტივალზე წარმოდგენილი
იყო გლეხების მიერ ქვევრში დაყენებული ღვინო, დიდი და
მცირე მარნების მიერ წარმოებული150-ზე მეტი სხვადასხვა
ტიპის, სხვადასხვა ფერისა და ასაკის ღვინო, ჭაჭა და სხვა
სასმელები, ტრადიციულ კერძებთან ერთად. ფესტივალში,
ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების შესახებ მეწარ
მეებისა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით,
მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ინტელექტუალური სა
კუთრების ეროვნულმა ცენტრმა – საქპატენტი. უწყების მი
ერ წარმოდგენილი იყო საინფორმაციო სტენდი, რომელ
ზეც
კონკრეტულად კახეთის რეგიონში წარმოებული ადგილ
წარმოშობის დასახელებებით დაცული პროდუქცია გამოიფინა
(გურჯაანი, საქართველო).
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გაიმართა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ლა
ბო
რატორიის ჯგუფის შეხვედრების მესამე რაუნდი, რო
მელიც წარმოადგენს რეგიონულ პროექტს, აერთიანებს 3
ქვეყანას (უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა) და გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში
მომზადდა, რაც ითვალისწინებს ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების იმპლემენტაციის
ხელშეწყობას საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში
(კიევი, უკრაინა).

15

გაიმართა ევროკავშირის ინოვაციებისა და კვლევების პროგ
რამის „Horizon 2020“-ის მიერ დაფინანსებული „ინტე
ლექტუალური საკუთრების მნიშვნელობა მცირე და საშუალო
საწარმოებისათვის“ (Value of Intellectual Property for SME –
VIP4SME) პროექტის რიგით მე-4, მუდმივმოქმედი კომიტეტის
შეხვედრა, რომელსაც დაესწრო საქპატენტის დელეგაცია,
პროექტში მონაწილე უწყების სტატუსით. აღნიშნული პროექტის
ფარგლებში, რომელიც ეხმარება მეწარმეებს ინტელექტუალუ
რი საკუთრების სტრატეგიის შექმნასა და მის მენეჯმენტში,
საქპატენტი რეგულარულად მართავს საინფორმაციო შეხ
ვედრებს, ტრენინგებს და სემინარებს (მალაგა, ესპანეთის
სამეფო).
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სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასაქმებისა და
სტაჟირების ფორუმზე საქპატენტთან თანამშრომლობის მემო
რანდუმი გაფორმდა რომელიც ითვალისწინებს სან-დიეგოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი − საქართველოს საბაკალავრო
პროგრამების სტუდენტების და სსიპ ათასწლეულის გამო
წვევის ფონდი − საქართველოს (MCA-Georgia) მიერ და
ფინანსებულ პროფესიული განათლების პროგრამების მონა
წილე სტუდენტების საქართველოს ინტელექტუალური სა
კუთრების ეროვნულ ცენტრში – საქპატენტი სტაჟირებისა და
პრაქტიკის გავლას, საქპატენტის სასწავლო ცენტრის მიერ
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში განხორციელებულ
სასწავლო პროგრამებში სტუდენტების მონაწილეობას, ინტე
ლექტუალური საკუთრების სფეროში ცნობიერების ამაღლების
მიზნით, ერთობლივი ღონისძიებებისა და პროექტების გან
ხორციელებას.

20

გაიმართა WIPO-ს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების
მუდმივმოქმედი კომიტეტის (SCCR) 39-ე სესია, რომელზეც
განხილულ იქნა საავტორო უფლებებიდან გამონაკლისები
და შეზღუდვები ბიბლიოთეკებისა და არქივებისთვის, საგან
მანათლებლო და კვლევითი ორგანიზაციებისთვის, ასევე
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის და სამა
უწყებლო ორგანიზაციების უფლებების დაცვა. საქპატენტის
წარმომადგენელი სესიას ესწრებოდა, როგორც ცენტრალური
ევროპის და ბალტიის ქვეყნების რეგიონალური ჯგუფის (CEBS)
წევრი ქვეყნის სტატუსით, რომელიც საქართველოს გააჩნია
2015 წლიდან (ჟენევა, შვეიცარიის კონფედერაცია).
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ხელი მოეწერა საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის და
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს შორის
სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შე
თანხმებას, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეძღვნება მხა
რეთა შორის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების
სამართლებრივი დაცვის საკითხებს, რაც, ასევე, მოიცავს
გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთდაცვას. შეთანხმება
ჩაანაცვლებს, ბრექსიტის შემდგომ, საქართველოსა და
ევრო
კავშირს შორის არსებულ ასოცირების შეთანხმებას
(ლონდონი, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებული სამეფო).

30

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მი
ნისტრის მოადგილის, გენადი არველაძისა და ევროპის
საპატენტო უწყების პრეზიდენტის, ანტონიო კამპინოსის მიერ,
ხელი მოეწერა შეთანხმებას საქართველოს მთავრობასა და
ევროპის საპატენტო ორგანიზაციას (EPO) შორის ევროპული
პატენტების ვალიდაციის შესახებ. აღნიშნული შეთანხმების
ძალაში შესვლის შემდეგ, ერთიანი ევროპული საპატენტო
განაცხადის საფუძველზე, შესაძლებელი გახდება მასზე გა
ცემული ევროპული პატენტის საქართველოს ტერიტორიაზე
ვალიდირება, რაც საერთაშორისო განმცხადებლებს გაუ
მარტივებს საქართველოში გამოგონებების დაპატენტების
პროცედურას (მიუნხენი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა).

30

ხელი მოეწერა საქართველოს მთავრობასა და ევროპის საპატენტო ორგანიზაციას (EPO)
შორის ევროპული პატენტების ვალიდაციის შესახებ შეთანხმებას, რომლის ძალაში შესვლის
შემდეგ, ერთიანი ევროპული საპატენტო განაცხადის საფუძველზე, შესაძლებელი გახდება მასზე
გაცემული ევროპული პატენტის საქართველოს ტერიტორიაზე ვალიდირება, რაც საერთაშორისო
განმცხადებლებს გაუმარტივებს საქართველოში გამოგონებების დაპატენტების პროცედურას
(მიუნხენი, გერამნიის ფედერაციული რესპუბლიკა).

ნოემბერი

4

უწყების წარმომადგენელი დაესწრო WIPO- ს სასაქონლო ნიშნების დიზაინების და გეოგრაფიული
აღნიშვნების მუდმივმოქმედი კომიტეტის (SCT) 42-ე სესიას, რომელზეც განხილულ იქნა დღის
წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები, მათ შორის, ქვეყნის სახელებისა და ეროვნული
მნიშვნელობის გეოგრაფიული სახელების დაცვის შესახებ (დოკუმენტი – SCT/39/8 Rev.3) და
დომენური სახელების სისტემაში (DNS) ქვეყნის სახელებისა და ეროვნული მნიშვნელობის
გეოგრაფიული სახელების დაცვის შესახებ (დოკუმენტი – SCT41/6) (ჟენევა, შვეიცარიის
კონფედერაცია).

4

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, საქპატენტის წარმო
მადგენელმა გაიარა რიგით მე-10 საერთაშორისო სასერ
ტიფიკატო კურსი AICC – „ინტელექტუალური საკუთრების
აქტივების მართვა ბიზნესის წარმატებისთვის“, რომლის ორგა
ნიზატორი იყო ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო
ორგანიზაცია (WIPO), კორეის ინტელექტუალური საკუთრების
უწყება (KIPO), კორეის ინოვაციების პოპულარიზაციის ასო
ციაცია (KIPA) და კორეის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
ინსტიტუტი (KAIST). სწავლება მოიცავდა თემებს, რომ
ლებიც დაკავშირებულია ინოვაციების მენეჯმენტთან და ინტე
ლექტუალური საკუთრების აქტივების სტრატეგიულ მარ
თვასთან. კურსი შეეხო ინტელექტუალური საკუთრების მენეჯ
მენტის საკანონმდებლო, პოლიტიკურ და პრაქტიკულ ასპექტებს
(სეული, კორეის რესპუბლიკა).
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7

ოფიციალურად გამოცხადდა ევროკავშირის მიერ დაფი
ნანსებული დაძმობილების პროექტი (Twinning), რომელიც
მიზნად ისახავს საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების
დაცვისა და კონტროლის ეფექტური სისტემის დანერგვას.
საჯარო სამსახურების Twinning-ის პროექტი საქართველოსად
მი ევროკავშირის სექტორული მხარდაჭერის შემადგენელი
ნაწილია, რომლის განსახორციელებლად ევროკავშირის
მი
ერ გამოიყო 1.5 მილიონი ევრო და იგი დაეკისრა ევრო
კავშირის წევრი სახელმწიფოების მოცემულ სფეროში ეროვ
ნულ სამსახურებს (იტალია და საფრანგეთი). პროექტის
მთა
ვარი ბენეფიციარია საქართველოს ინტელექტუალური
სა
კუთრების ეროვნული ცენტრი – საქპატენტი, რომელსაც
ეძ
ლევა საშუალება ევროკავშირის დახმარებით, წამყვანი
ქვეყნების გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარებით, შექმნას
ისეთი ადმინისტრაციული და ინსტიტუციონალური მექანიზმე
ბი, რომლებიც გააძლიერებს საქართველოში გეოგრაფიული
აღნიშვნების დაცვისა და კონტროლის სისტემას, ხელს შეუწყობს
აღნიშნულ სფეროში კომპეტენციის გაზრდასა და ცოდნის
გაღრმავებას.

11

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის პროცედურაზე ცოდნის
ამაღლების მიზნით, პროფესიული განვითარების პროგრამა –
სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონი და ექსპერტიზა გაიარა
საქპატენტის წარმომადგენელმა. სემინარი ორგანიზებული
იყო WIPO-ს, ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო
სასწავლო ინსტიტუტის (IIPTI) და KIPO-ს მიერ და მონაწილეებს
მიეცა საშუალება კორეის ინტელექტუალური საკუთრების
ოფისის მუშაობის თავისებურებების და, ასევე, კორეის
სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის პროცედურის გაცნობის
(დეჯონი, სამხრეთ კორეა).

13

საქპატენტის წარმომადგენელი მოხსენებით წარსდგა WIPO-ს
და უზბეკეთის საპატენტო უწყების მიერ ერთობლივად ორ
განიზებულ რეგიონულ სემინარზე „ინტელექტუალური საკუთ
რების სტრატეგია და ინოვაციის განვითარება“. სემინარზე
განხილულ იქნა გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების
გამოცდილება ინტელექტუალური საკუთრების სტრატეგიის
მიღებასა და მისი იმპლემენტაციის მიმართულებით (ტაშკენტი,
უზბეკეთი).

15
18
20

გაიმართა ყოველწლიური, რიგით მე-9, მოსწავლე გამო
მ
გონებელთა და მკვლევართა კონკურსის „ლეონარდო და
ვინჩი“ დაჯილდოების ცერემონია. კონკურსი, რომლის მი
ზა
ნია ინოვაციებისა და ტექნიკური პროგრესის მიმართ მო
ზარდების ინტერესის გაღვივება, სწავლის დონის ამაღლების
ხელშეწყობა, გამომგონებლობის ნიჭით დაჯილდოვებული
მოზარდების გამოვლენა და შემოქმედებითი აზროვნებისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების სტიმულირება, 2010
წლიდან ტარდება და კონკურსზე წარმოდგენილი ნამუშევრების
შეფასებაში ყოველწლიურად ჩართულია ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი – საქპატენტი.

გაიმართა საქართველო-თურქეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავ
რო
ბა
თა
შორისი კომისიის მორიგი სხდომა, რომელზეც განხილულ იქნა საქართველოსა და თურქეთს
შორის გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახელებების ურთიერთაღიარების
და დაცვის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების გაგრძელების
შესაძლებლობა (ანკარა, თურქეთის რესპუბლიკა).

‘19
ღონისძიებები

19

გაიმართა პროექტის “მდგრადი ღირებულებათა ჯაჭვის
მხარდაჭერა რძის სექტორში, გეოგრაფიული აღნიშვნების
განვითარების
გზით”
წარმატებულად
დასრულებისადმი
მიძღვნილი ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავდა პროექტის
შედეგების შეჯამებასა და მიღებული გაკვეთილების წარმოჩენას.
საქართველოში
ეფექტური
გეოგრაფიული
აღნიშვნების
სისტემის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, პროექტს 2017
წლიდან ახორციელებდა გაეროს სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) და ევროპის რეკონსტრუქციისა
და განვითარების ბანკი (EBRD), და თანამშრომლობდა
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსა და ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ
ცენტრთან – საქპატენტთან.

26

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულმა
ცენტრმა – საქპატენტი, უმასპინძლა გეოგრაფიული აღნიშვნების
სფეროს ექსპერტებისა და ადგილწარმოშობის დასახელებისა
და გეოგრაფიული აღნიშვნის პროდუქტის მწარმოებელთა
ასოციაციების
წარმომადგენლების
სამუშაო
შეხვედრას,
რომელიც გაიმართა
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროექტის – „საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების
დაცვისა და კონტროლის ეფექტური სისტემის დანერგვა“
ფარგლებში. შეხვედრის მიზანი იყო მწარმოებლებისა და
ასოციაციების რესურსების შეფასება და მათი საჭიროებების
დადგენა, რათა მომავალში მათ შეძლონ გეოგრაფიული
აღნიშვნების დაცვის სისტემაში თავიანთი როლისა და
უფლებამოსილებების განსაზღვრა.

28

გაეროს ევროპისა და ცენტრალური აზიის სურსათის და
სოფლის მეურნეობის უწყების (FAO) ორგანიზებით, გაიმართა
რიგით მეორე რეგიონალური საკონსულტაციო შეხვედრა
გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო უწყების წარმომადგენელმა. შეხვედრაზე განხილულ
იქნა გეოგრაფიული აღნიშვნების საერთაშორისო დაცვისა და
რეგისტრაციის, სერტიფიცირებისა და შესაბამისობის დადგენის
საკითხები. ასევე, ყურადღება გამახვილდა წარმოშობის
ადგილსა და პროდუქტის სპეციფიური ხარისხის კავშირის
დადგენასთან, შიდა კონტროლის მექანიზმებთან, ბაზრის
კონტროლთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
(ბუდაპეშტი,
უნგრეთი).
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ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების საპატენტო უწყებების წარმომადგენლებისთვის შეხვედრას
დაესწრო საქპატენტის დელეგაცია, რომელიც ორგანიზებული იყო EUIPO-ს მიერ. ტექნიკურ
სამუშაო შეხვედრაზე საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილების წარმომადგენლები
გაეცნენ პროგრამულ უზრუნველოყოფას Front Office-სა და CESTO-ს, EUIPO-ს აპლიკაციებს
ინტელექტუალური საკუთრების სხვადასხვა ობიექტებზე განაცხადების ელექტრონულად შევსებისა
და წინასწარი ძიებისთვის (ალიკანტე, ესპანეთის სამეფო).
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2019 წელს საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგ
ლებში, პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაგრძელდა აქტიური
მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებით:
თანამშრომლობა ინტელექტუალური საკუთრების
მსოფლიო ორგანიზაციასთან (WIPO)

საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვი
სა და ეროვნული ინსტიტუციონალური და ადამიანური
რესურსების გაძლიერების, ასევე, შესაბამისი ინფრა
სტრუქტურის განვითარების კუთხით, საქპატენტს დახ
მარებას უწევს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფ
ლიო ორგანიზაცია (WIPO).
• 2019 წლის 26 თებერვალს, შვეიცარიის კონფედერაციის
ქ. ჟენევაში, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო
ორგანიზაციაში, გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის
მაღალი სეგმენტის ფარგლებში, გაიმართა შეხვედრა
ისმო-ს გენერალური დირექტორის ფრენსის გარისა
და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, დავით
ზალკალიანს შორის. შეხვედრაზე იმსჯელეს საქარ
თველოში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის
გან
მტკიცების მხრივ გატარებული წარმატებული რე
ფორმებისა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფ
ლიო ორგანიზაციასთან წარმატებული თანა
მშრომ
ლობის საკითხებზე.
• დავით ზალკალიანმა ხაზი გაუსვა ინტელექტუალური
საკუთრების მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ ეს
სფერო ქვეყნისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებას
წარმოადგენს, ასევე, მადლობა გადაუხადა გენერალურ
დირექტორს მისი პირადი ჩართულობისთვის საქარ
თველოში ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების
მიმართულებით რეფორმების გატარების პროცესში.
შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ინტელექტუალურ საკუთ
რებას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ევრო
კავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ
სავაჭრო შეთანხმებაში (DCFTA) და ამ საკითხებზე
საქპატენტის აქტიური მუშაობით, ეფექტურად გან
ხორ
ციელდა შეთანხმებით გათვალისწინებული საკა
ნონმდებლო ცვლილებები. შეხვედრაზე, ასევე, ხაზი
გაესვა უწყებებს შორის წარმატებულ თანამშრომლო
ბას ინტელექტუალური საკუთრების სახელმწიფო სტრა
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ტეგიის, საქართველოს გეოგრაფიული აღნიშვნების
დაცვის და ამ სფეროში სხვადასხვა ინოვაციების
დანერგვის კუთხით.
• 2019 წლის 11 იანვარს, საქპატენტი შეუერთდა
ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგა
ნი
ზაციის (WIPO) მიერ ადმინისტრირებად პროგრამას
– „მადრიდის საქონლისა და მომსახურების მენეჯერს
(MGS)“. აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით, ქართველ
მომხმარებლებს, საერთაშორისო განაცხადის წარ
დგენისას, შესაძლებლობა ექნებათ, ისარგებლონ შე
საბამისი ვებ-გვერდით ქართულ ენაზე და საქონლის
ან/და მომსახურების ჩამონათვალი შეადგინონ ქარ
თულად, რაც მათ გაუადვილებს სასაქონლო ნიშნის
გავრცელების პროცედურას ნიშნების საერთაშორისო
რეგისტრაციის შესახებ მადრიდის შეთანხმებასთან
დაკავშირებული ოქმის წევრ ქვეყნებში. საქართველო
„ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ
მად
რიდის შეთანხმების ოქმის“ წევრია 1998 წლი
დან. მადრიდის სისტემა სასაქონლო ნიშნის დაც
ვის საერთაშორისო ინსტრუმენტია, რომელიც გან
მცხადებელს აძლევს შესაძლებლობას ერთ ენაზე,
ერთი განაცხადის წარდგენით, დაიცვას სასაქონლო
ნიშანი ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორ
განიზაციის (ისმო) წევრ 119 ქვეყანაში, ასევე, საქონ
ლის ან/და მომსახურების ჩამონათვალი ელექტრონუ
ლად თარგმნოს 19 სხვადასხვა ენაზე, მათ შორის,
ქართულ ენაზეც.
• გენერალური ასამბლეა – 2019 წლის 30 სექტემბრიდან
9 ოქტომბრის ჩათვლით, შვეიცარიის კონფედერაციის
ქ. ჟენევაში მიმდინარეობდა ინტელექტუალური სა
კუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური
ასამბლეის 59-ე სესია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო
საქპატენტის დელეგაციამ, თავმჯდომარის, გენადი
ლებანიძის ხელმძღვანელობით.
აღნიშნული სესიის ფარგლებში, წევრ სახელმწიფოთა
შეთანხმების შედეგად, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება
2020 წლისთვის ინტელექტუალური საკუთრების მსო
ფლიო ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის ვი
ცე-პრეზიდენტად ჟენევაში აკრედიტებულ გაეროს
ორ
განიზაციებში საქართველოს მუდმივი წარმო
მადგენლის, ვიქტორ დოლიძის არჩევის შესახებ, რაც
წარმოადგენს საქართველოს აქტიური ჩართულობის
შედეგს აღნიშნული ორგანიზაციის საქმიანობაში.
წლევანდელი ასამბლეის ფარგლებში, გაიმართა საქ
პატენტის თავმჯდომარის ოფიციალური შეხვედრა
ისმოს-ს გენერალურ დირექტორთან ფრენსის გარის
თან. ფრენსის გარიმ ხაზი გაუსვა საქართველოს თვალ
საჩინო მიღწევებს ინტელექტუალური საკუთრების
სის
ტემის განვითარებისა და ინტელექტუალური სა
კუ
თრების უფლებების დაცვის მიმართულებით, ასე
ვე, აღნიშნა, რომ საქპატენტთან ურთიერთობა თვი
სობრივად ახალ საფეხურზე ავიდა და კიდევ უფრო
ინტენსიური გახდა ორმხრივი თანამშრომლობა. გარდა
ამისა, შეხვედრაზე მხარეებმა იმსჯელეს მიმდინარე და
სამომავლო პროექტების განხორციელების შესახებ,
მათ შორის, განიხილეს ისმო-ში საქართველოს მეტი
წარმომადგენლის დასაქმების პერსპექტივებსა და შე
საძლებლობებზე.
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საქპატენტის თავმჯდომარე ამასთანავე შეხვდა ისმოს
გენერალური დირექტორის მოადგილეს ბინიინგ ვანგს.
შეხვედრაზე ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ ისმოსთან წარმატებული თანამშრომლობის შედეგად, საქ
პატენტი გახდა მესამე უწყება მსოფლიოს მასშტაბით,
რომელიც მიუერთდა ისმო-ს ადმინისტრირებად პროგ
რამა „eFiling“-ს, რისი საშუალებითაც ქართველ
მომხმარებლებს საშუალება მიეცათ, წარადგინონ
საერთაშორისო განაცხადი ელექტრონულად, რაც მათ
უადვილებთ „ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის
შესახებ, მადრიდის შეთანხმებასთან დაკავშირებული
ოქმის“ წევრ ქვეყნებში სასაქონლო ნიშნის გავრცელების
პროცედურას. ასევე, აღინიშნა ფაქტი, რომ საქპატენტი
შეუერთდა ისმო-ს მიერ ადმინისტრირებად პროგრამას
– „მადრიდის საქონლისა და მომსახურების მენეჯერს
(MGS)“, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძ
ლევს საქონლის ან/და მომსახურების ჩამონათვალი
ელექტრონულადვე თარგმნოს 19 სხვადასხვა ენაზე,
რომელთა შორის უკვე ქართული ენაც არის.
ამასთან, შეხვედრაზე ქალბატონმა ვანგმა აღნიშნა,
რომ ისმო აქტიურად გააგრძელებს საქპატენტის მხარ
დაჭერას, მადრიდის MGS სისტემაში უწყების სრუ
ლი ინტეგრაციის პროცესის დასრულებაში, რაც
გულისხმობს MGS მენეჯერის საქონლისა და მომ
სახურების სრული ჩამონათვალის თარგმნას, რაც
გაამარტივებს სასაქონლო ნიშნის ექსპერტიზის პრო
ცესს, ასევე, გაუადვილებს ქართველ მომხმარებლებს
საერთაშორისო განაცხადის შევსებას „eFiling”-ის სის
ტემის მეშვეობით.
საქპატენტის დელეგაციამ შეხვედრები გამართა ისმო-ს
აკადემიის დირექტორთან, ბატონ შერიფ საადალასთან.
შეხვედრის ფარგლებში აღინიშნა საქპატენტთან არსე
ბულ სასწავლო ცენტრში ჩატარებული საგანმანათლებ
ლო პროგრამების, მათ შორის „გეოგრაფიული აღ
ნიშვნების შესახებ“ მოწინავე კურსის მნიშვნელობა,
რომელიც მესამედ ჩატარდა საქართველოში და წელსაც
მაღალი შეფასება დაიმსახურა როგორც მონაწილეე
ბის, ისე ისმო-ს აკადემიის წარმომადგენლების მხრი
დან. ამასთან, წარმატებულად შეფასდა საქპატენტის
სასწავლო ცენტრში ლექტორების გადამზადების და
სასწავლო პროგრამების შემუშავების (TOT), აგრეთ
ვე, ისმო-ს აკადემიის დისტანციური სწავლების ქარ
თულენოვანი კურსის (DL101GE) პროექტი. გარდა
ამისა, მხარეებმა განიხილეს მომავალში საქართველო
ში ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სამაგის
ტრო კურსის ორგანიზებისა და უფრო მაღალი საფეხუ
რე
ბის ისმო-ს აკადემიის დისტანციური პროგრამების
ქარ
თულ ენაზე თარგმნისა და გადამუშავების შესაძ
ლებლობაც.
შეხვედრა გაიმართა ასევე უკრაინის დელეგაციასთან,
სადაც მხარეებმა განიხილეს „საქართველოსა და უკ
რა
ინას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების, ადგილ
წარმოშობის დასახელებებისა და წარმოშობის წყაროს
აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ“
შეთანხმების ხელმოსაწერად მიმდინარე მოლა
პა
რაკების პროცესი.
ისმო-ს კომიტეტები და სამუშაო შეხვედრები:
2019 წელს საქპატენტის ხელმძღვანელი პირები და
წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ისმო-ს მუდმივმოქმედი
კომიტეტების სხდომებს და სამუშაო შეხვედრებს. კერძოდ:
• 8-11 აპრილს, შვეიცარიაში, ქ. ჟენევაში, ისმო-ში
გაიმართა სასაქონლო ნიშნების, სამრეწველო დი

ზაი
ნისა
და
გეოგრაფიული
აღნიშვნების
(SCT)
მუდ
მივმოქმედი კომიტეტის 41-ე სესია. სე
სი
აზე გან
ხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვა
ლის
წინებული
სხვადასხვა საკითხი, მათ შორის, საქართველოსა და
ისმო-ს 11 წევრი ქვეყნის მიერ წარდგენილი ორი
წინადადება: ქვეყნის სახელებისა და ეროვნული
მნიშვნელობის გეოგრაფიული სახელების დაცვის შე
სახებ (დოკუმენტი – SCT/39/8 Rev.3) და დომეინური
სახელების სისტემაში (DNS) ქვეყნის სახელებისა და
ეროვნული მნიშვნელობის გეოგრაფიული სახელების
დაცვის შესახებ (დოკუმენტი – SCT41/6).
სესიის ფარგლებში, გაიმართა შეხვედრა გეოგრაფი
ული აღნიშვნების საერთაშორისო ალიანსის OriGIn-ის
ხელმძღვანელობასთან, სადაც განხილულ იქნა OriGInის 2019 წლის გენერალური ასამბლეის თბილისში
ჩატარების დეტალები.
• 22-26 ივლისს, შვეიცარიაში, ქ. ჟენევაში ინტელექ
ტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში,
ჩატარდა რიგით მე-17-ე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა
მადრიდის სისტემის სამართლებრივი განვითარების
საკითხებზე.
• 2019 წლის 2-4 ივლისს, პორტუგალიაში, ქ. ლისა
ბონში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორ
განიზაციისა და პორტუგალიის სამრეწველო საკუთ
რების ინსტიტუტის ორგანიზებით, გაიმართა გეო
გრა
ფიული აღნიშვნების მსოფლიო სიმპოზიუმი.
• 2019 წლის 21-25 ოქტომბერს, შვეიცარიაში, ქ. ჟე
ნევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო
ორ
განიზაციაში გაიმართა საავტორო და მომიჯნავე
უფლებების (SCCR) მუდმივმოქმედი კომიტეტის 39-ე
სესია.
• 4-7 ნოემბერს, შვეიცარიაში, ქ. ჟენევაში, ისმო-ში
გაიმართა სასაქონლო ნიშნების, სამრეწველო დიზაინისა
და გეოგრაფიული აღნიშვნების (SCT) მუდმივმოქმედი
კომიტეტის 42-ე სესია.
ამასთან, 13-15 ნოემბერს, ქართველი მოსამართლე
დაესწრო შვეიცარიაში, ქ. ჟენევაში, ისმო-ში გამართულ
მოსამართლეთა საერთაშორისო ფორუმს.
ისმო-ს აკადემიის ფარგლებში განხორციელებული
პროექტებიდან აღსანიშნავია:
• დისტანციური სწავლების კურსი „ინტელექტუალური
საკუთრების ზოგადი კურსი (DL101GE)“. ინტე
ლექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციისა
და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის თანამშრომლობით,
2018 წლიდან ქართულ ენაზე, უფასოდ ხელმისაწვდომი
გახდა, ისმო-ს აკადემიის დისტანციური სწავლების
კურსი „ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი
(DL101GE)“. კურსის შესწავლა ინტელექტუალური სა
კუთრების უფლებებით დაინტერესებულ ნებისმიერ
პირს შეუძლია. კურსის წარმატებით დასრულების
შემთხვევაში, მონაწილეებს გადაეცემათ ისმო-ს აკა
დემიის მიერ, საქპატენტთან ერთად გაცემული სერ
ტიფიკატი, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია
ისმო-ს აკადემიის ინტელექტუალური საკუთრების
სა
მართლის ცალკეული დარგების შესახებ გან
ვი
თა
რებული საფეხურის კურსების შესწავლა. კურსს
ხელმძღვანელობენ ისმო-ს მიერ აკრედიტირებული
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის სასწავლო ცენტრის
ტრენერები (ტუტორები).
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ზემოაღნიშნული კურსი ქართულ ენაზე (DL101GE), 2019
წელს სამჯერ ჩატარდა. კურსზე რეგისტრირებულთა
საერთო რაოდენობაა სულ 406 მონაწილე. კერძოდ:
1. 2019 წელს პირველი კურსი (DL101GE19S1) ჩა
ტარდა 2019 წლის 21 თებერვლიდან – 28 მარტის
ჩათვლით. კურსზე რეგისტრაცია შესაძლებელი
იყო ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.
ძირი
თა
დად კურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდ

ნენ სა
ქართველოში აკრედიტირებული სხვადასხვა
უ
ნი
ვერსიტეტების სტუდენტები და ადვოკატები,
ასე
ვე, მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორის წარ
მომადგენლები. კურსზე დარეგისტრირდა 121 მო
ნაწილე.
2. მეორე კურსი (DL101GE19S2) ჩატარდა 2019 წლის
11 მაისიდან – 26 ივნისამდე. კურსზე დარეგისტრირ
და 57 მონაწილე.
3. მესამე კურსი (DL101GE19S3) ჩატარდა 2019 წლის
25 ოქტომბრიდან – 10 დეკემბრის ჩათვლით. კურსზე
დარეგისტრირდა 228 მონაწილე.
• საერთაშორისო სასწავლო კურსი – „გეოგრაფიული
აღ
ნიშვნების შესახებ“ – 17-21 სექტემბერს, ისმო-ს
აკადემიისა და საქართველოს ინტელექტუალური სა
კუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის სასწავლო
ცენტრის ორგანიზებით, წელს მესამედ ჩატარდა
ინგლისურენოვანი საერთაშორისო სასწავლო კურსი –
„გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ“. აღსანიშნავია,
რომ ამ სფეროში საქართველოს გამოცდილების და
დაგროვილი ცოდნის გათვალისწინებით, საქართველო
გახდა პირველი ქვეყანა გარდამავალი ეკონომიკის
მქონე ქვეყნებს შორის, სადაც ისმო-ს აკადემიის გა
დაწყვეტილებით, პროფესიული განვითარების კურსი
ტარდება.
კურსი განკუთვნილია სხვადასხვა ქვეყნების ინტე
ლექტუალური საკუთრების უწყებებისა და შესაბამისი
სამინისტროების ექსპერტებისათვის და მიზნად ისახავს
მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას. მასში მონაწილეობა
მიიღო 13 ქვეყნის წარმომადგენელმა.
გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ კურსს, საერ
თაშორისო ექსპერტებთან ერთად, უძღვებოდნენ ისმო-ს
მიერ სერტიფიცირებული, საქპატენტის სასწავლო ცენ
ტრის ტრენერები.
ვიზიტის ფარგლებში, კურსის მონაწილეები ესტუმრენ
ღვინის ეროვნული სააგენტოს საველე ოფისს, სადაც
გაეცნენ სააგენტოს მუშაობის სპეციფიკას და, ასევე,
ესტუმრენ კახეთის რეგიონს, სადაც მოინახულეს
ადგილწარმოშობის დასახელების გეოგრაფიული ად
გილი, მევენახეობის ზონები და ქარხანა.
• სამაგისტრო პროგრამები: აღსანიშნავია, რომ ისმო-ს
აკადემიას მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის საქ
პატენტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების
საქმეში. კერძოდ, საქპატენტის თანამშრომლებს ყოვე
ლწლიურად საშუალება აქვთ, მონაწილეობა მიიღონ
ისმო-ს აკადემიის მიერ დაფინანსებულ დისტანციური
სწავლების კურსებსა და სამაგისტრო პროგრამებში.
2019 წელს:
1. საქპატენტის წარმომადგენელმა წარმატებით დაას
რულა მაგისტრატურის ერთწლიანი პროგრამა ჩი
ნეთში, ქ. შანხაიში და მიიღო ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებების სფეროში მაგისტრის ხა
რისხი (Master of Laws in Intellectual Property).
2. საქპატენტის კიდევ ერთი წარმომადგენელი წარ
მატებით მონაწილეობდა მაგისტრატურის ერთ
წლიან პროგრამაში, პოლონეთში, ქ. კრაკოვში
(WIPO-ს აკადემიისა და იაგელონის უნივერ
სი

ტეტის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ინტე
ლექტუალური საკუთრების და ახალი ტექნოლოგიების
შესახებ).
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თანამშრომლობა ევროკავშირის ინტელექტუალური
საკუთრების ორგანიზაციასთან (EUIPO)

• 2019 წლის ოქტომბერში, ინტელექტუალური საკუთრე
ბის მსოფლიო ორგანიზაციის (ისმო) გენერალური
ასამბლეის დროს გამართულ შეხვედრაზე, საქპატენ
ტის თავმჯდომარემ და ევროპის ინტელექტუა
ლური
საკუთრების უწყების (EUIPO) აღმასრულებელმა დი
რექტორმა, კრისტიან არშამბომ, განიხილეს საქ
პატენტისა და EUIPO-ს თანამშრომლობის საკითხები
და მიმდინარე პროექტები. შეხვედრაზე ყურადღება
გამახვილდა ევროკავშირის მიერ საქართველოს
ერთიანი მხარდაჭერის ჩარჩოში (Single Support
Framework 2017-2020) საქპატენტისა და EUIPO-ს
მიერ შემუშავებული პროექტის დაწყების საკითხებზე.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, იგეგმება EUIPOსთან თანამშრომლობა სასაქონლო ნიშნებისა და
დიზაინის კანონმდებლობის შემდგომი დახვეწის, ასევე,
სასაქონლო ნიშნებსა და დიზაინებთან დაკავშირე
ბით სახელმძღვანელო ინსტრუქციების შემუშავების,
EUIPO-ს დანარჩენი ინსტრუმენტების იმპლემენტაციის
დასრულებისა და სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებების
კუთხით.
• 2019 წლის სექტემბერში საქპატენტი მიუერთდა ევ
როკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყე
ბის (EUIPO) DesignClass-ის ინსტრუმენტს. აღსა
ნიშნავია, რომ ეს მოვლენა DesingClass-თან ევრო
კავშირის არაწევრი ქვეყნის მიერთების პირველი
პრეცენდენტია და EUIPO-სა და საქპატენტს შო
რის
2015 წელს გაფორმებული მემორანდუმის ფარ
გ
ლებში ხორციელდება. DesignClass-თან მიერ
თე
ბის მიზანი როგორც ქართველი, ასევე უცხოე
ლი
მომხმარებლებისთვის, DesingClass-თან ჰარმონი
ზებულ უწყებებში, დიზაინების რეგისტრაციის პროცე
დურის გამარტივებაა. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
მომხმარებელს საშუალება ეძლევა მოიძიოს და თარ
გმნოს პროდუქტის დასახელებები 27 ენაზე, მათ შორის,
ქართულ ენაზეც. დასახელებები ჰარმო
ნიზებულია ინ
ტელექტუალური საკუთრების 30 უწყების მიერ.
• 2019 წლის 30-31 მაისს, ქ. ალიკანტეში (ესპანეთი),
ევროპის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების
(EUIPO) სათაო ოფისში, გაიმართა რიგით მეორე
კონფერენცია „ინტელექტუალური საკუთრება და მედია
ცია“. აღნიშნული კონფერენცია ჩატარდა ევროკავშირის
ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) საა
პელაციო პალატის, EUIPO-ს აკადემიისა და EUIPO-ს
იურიდიული და საერთაშორისო თანამშრომლობის დე
პარტამენტის ორგანიზებით.
მედიაცია წარმოადგენს მზარდ მიმართულებას ინტე
ლექტუალური საკუთრების სფეროში და მეთოდს,
რომელსაც სულ უფრო ხშირად მიმართავენ დავების
გადაწყვეტისას. ჯგუფური დისკუსიების, აუდიტორიასთან
ინტერაქტიული ურთიერთობისა და რეალური მაგა
ლითების მეშვეობით კონფერენციაზე განიხილეს მე
დიაციის უპირატესობები და სხვადასხვა საშუალებები.
(მედიაციის დამატებითი ღირებულება; ინტელექტუა
ლური საკუთრების მედიაციის მიმართულებები და
პრაქტიკა მსოფლიოში; ინტელექტუალური საკუთრების
მედიაცია სასამართლოში; ხელოვნური ინტელექტი და
მედიაცია; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავ
ში
რებულ დავებში ჩარევისა და მათზე გავლენის მოხდენის
უნარ-ჩვევები; ჰიბრიდული მედიაციის საშუალებები).
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თანამშრომლობა ევროპის საპატენტო
ორგანიზაციასთან (EPO)

ევროპის საპატენტო ორგანიზაცია (EPO) წარმოადგენს
ევროპის მასშტაბით მეორე უმსხვილეს საჯარო სერვისების
განმახორციელებელ ორგანიზაციას. EPO ახდენს გა
მო
გონებებზე საპატენტო განაცხადების ექსპერტიზას და
გასცემს ევროპულ პატენტებს, მისი საქმიანობა მიმართუ
ლია ევროპის მასშტაბით ინოვაციის, კონკურენტუნარია
ნობისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისაკენ, რასაც
იგი უზრუნველყოფს ევროპის საპატენტო კონვენციის
შესაბამისად მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდებით.
დღეისათვის, ევროპის საპატენტო ორგანიზაციაში (EPO)
გაწევრიანებულია 38 წევრი ქვეყანა, რაც მოიცავს ევ
როკავშირის ყველა, 27 წევრ სახელმწიფოს და ასევე,
ევროკავშირის ზოგიერთ არაწევრ ქვეყნებს.

2019 წლის 30 ოქტომბერს, ქ. მიუნხენში, საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის
მოადგილის, გენადი არველაძისა და ევროპის საპატენტო
უწყების პრეზიდენტის, ანტონიო კამპინოსის მიერ, ხელი
მოეწერა
შეთანხმებას
საქართველოს
მთავრობასა
და ევროპის საპატენტო ორგანიზაციას (EPO) შორის
ევროპული პატენტების ვალიდაციის შესახებ.
ევროპის საპატენტო ორგანიზაციასა და საქართველოს
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს შორის
მოლაპარაკებები ევროპული პატენტების ვალიდაციის
შესახებ შეთანხმებაზე 2012 წლიდან მიმდინარეობდა,
რის შედეგად მხარეთა მიერ გამოხატულ იქნა ინტერესი
აღნიშნული შეთანხმების ხელმოწერასთან დაკავშირებით.
ვალიდაციის შეთანხმების შესაბამისად, განმცხადებლებს
შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ თავიანთი
ევ
როპული საპატენტო განაცხადებისა და ევროპის სა
პატენტო უწყების მიერ გაცემული პატენტების ვალიდაცია
საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ
არის ევროპის საპატენტო კონვენციის მონაწილე ქვეყანა.
საქართველოში ვალიდირებულ ევროპულ განაცხადებსა
და პატენტებს იგივე სამართლებრივი ძალა ექნებათ, რაც
გააჩნია ქართულ განაცხადებსა და პატენტებს, ამასთან,
სამართლებრივი ქმედებები ვალიდირებულ ევროპულ
პატენტთან დაკავშირებით დარეგულირდება ეროვნული
კანონმდებლობის შესაბამისად.
აღნიშნული შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ,
ერთიანი ევროპული საპატენტო განაცხადის საფუძველზე,
შესაძლებელი გახდება მასზე გაცემული ევროპული
პატენტის საქართველოს ტერიტორიაზე ვალიდირება,
რაც საერთაშორისო განმცხადებლებს გაუმარტივებს სა
ქართველოში გამოგონებების დაპატენტების პროცედურას.
აღსანიშნავია, რომ საქართველო მიზნად ისახავს ევროპის
საპატენტო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. შესაბამისად,
ვალიდაციის შეთანხმებაზე ხელმოწერა გაამარტივებს
მოლაპარაკებების პროცესს მხარეებს შორის აღნიშნულ
საკითხთან დაკავშირებით. ამ ორგანიზაციის წევრობა,
შემდგომში კიდევ უფრო მეტი სარგებლის მომტანი იქნება
საქართველოსთვის ბევრი მიმართულებით. საქართველოს
EPO-ში გაწევრიანება ინვესტორებისთვის იქნება გზავნილი,
რომ საქართველო არის ევროპული საპატენტო ოჯახის
წევრი და რომ საქართველოში საპატენტო უფლებები
დაცულია ევროპის ქვეყნებში არსებული დაცვის ხარისხის
შესაბამისად.
ამ ეტაპზე, თანამშრომლობა ევროპის საპატენტო ორ
განიზაციასა და საქპატენტს შორის მოიცავს საპატენტო
ინფორმაციის რეგულარულ გაცვლასა და ქართველი
საპატენტო ექსპერტების ტრენინგებს. ვალიდაციის შე
თანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ, ორმხრივი ტექნიკური
თანამშრომლობა ორ უწყებას შორის გაღრმავდება, მეტი
ყურადღება დაეთმობა ინტელექტუალური საკუთრების
განვითარებასა და საპატენტო სფეროში ცნობიერების
ამაღლებას, რაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ეროვ
ნული ინოვაციის განვითარების საქმეში.

თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან

2019 წელს გაგრძელდა თანამშრომლობა ამერიკის
შეერთებული შტატების მთავრობასთან. საქპატენტის სა
მოქმედო გეგმის განსახორციელებლად, საქართველოში
აშშ-ს საელჩოს, აშშ-ს განვითარების საერთაშორისო
სააგენტოს (USAID), აშშ-ს სავაჭრო დეპარტამენტის სა
ვაჭრო სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) და
აშშ-ს პატენტებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების
საპატენტო და სასაქონლო ნიშნების უწყების (USPTO)
ხელშეწყობით, გაიმართა შემდეგი შეხვედრები და ღო
ნისძიებები:
• 2019 წლის 15 მაისს გაიმართა შეხვედრა საქართვე
ლოში სამუშაო ვიზიტით მყოფი აშშ-ს ვაჭრობის
დეპარტამენტის გენერალურ მრჩეველს, პიტერ დე
ვიდსონსა და საქპატენტის ხელმძღვანელობას შორის.
მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ინტელექტუალუ
რი საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტი და
CLDP-ს თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარე
და სამომავლო ერთობლივი პროექტები. კერძოდ,
CLDP-ის დაფინანსებით მიმდინარე ღონისძიებები, რო
მელთა მიზანია სხვადასხვა მიზნობრივი აუდიტორიის
ცნობიერების ამაღლება ინტელექტუალური საკუთრების
სფეროში. უწყება ყოველწლიურად უწევს ორგანიზებას
ტრენინგებს მოსამართლეების, ჟურნალისტების, ადვო
კატებისა და სტუდენტებისათვის, ასევე, კვალი
ფი
კაციის ამაღლების მიზნით, ექსპერტების სასწავლო
ვიზიტებს აშშ-ში და ამერიკელი ექსპერტების ვიზიტებს
საქართველოში, ქართველი კოლეგებისთვის გამოც
დილების გაზიარების მიზნით. CLDP-ის მხარდაჭერით
ყოველწლიურად საქპატენტი ორგანიზებას უწევს კონ
ფერენციას – „საქართველო კონტრაფაქციის წინა
აღმდეგ“. ტრენინგებისა და საკონსულტაციო მომ
სახურებების უზრუნველყოფის გზით, CLDP-ი მუშაობს
ბიზნესის სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესებაზე
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში და მათ შორის
საქართველოშიც. საქპატენტი და მისი მხარდაჭერა
კი რჩება CLDP-ის ერთ-ერთ სტრატეგიულ და პრიო
რიტეტულ უწყებად.
• 2019 წლის 18 – 19 ივლისს საქართველოს ინტე
ლექ
ტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრის
– საქპატენტისა და ამერიკის შეერთებული შტა
ტების სავაჭრო დეპარტამენტის კომერციული სამარ

იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019
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თლის განვითარების პროგრამის (CLDP) ორგა
ნიზებით, გაიხსნა რიგით მეხუთე საერთაშორისო
კონფერენცია „საქართველო კონტრაფაქციისა და
მეკობრეობის წინააღმდეგ“. კონფერენციის მიზანია
მონაწილეთა ინფორმირება კონტრაფაქციასა და მეკო
ბრეობის წინააღმდეგ ბრძოლის როგორც ადგილ
ობრივი, ისე საერთაშორისო გამოწვევების შესა
ხებ, ასევე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლე
ბე
ბის
აღსრულების
მექანიზმების
ეფექტურად
გან
ხორციელების ხელშეწყობა; კერძო და საჯარო
სექ
ტორებს შორის დიალოგის გაღრმავება, უწყებათა
შორისი და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება
და უფლებების აღსრულების მიმართუ
ლებით დაინტე
რესებულ პირებს შორის კონტაქტების დამყარება.
• 2019 წლის 20 – 21 ივლისს, ჩატარდა სამუშაო შეხ
ვედრა ქართველი მოსამართლეებისთვის. ღო
ნის
ძიების პარტნიორები არიან საქპატენტი, აშშ-ს სა
ვაჭრო სამართლის განვითარების პროგრამა (CLDP),
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა და საქართველოს
საავტორო უფლებათა ასოციაცია.
შეხვედრაზე ამერიკელმა მოსამართლეებმა ქართველ
კოლეგებს გაუზიარეს ამერიკის შეერთებული შტატე
ბის სასამართლოს გამოცდილება ინტელექტუალური
საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებულ დავებზე.
ასევე, საქპატენტის წარმომადგენლებთან ერთად იმ
სჯელეს უწყების სააპელაციო პალატის და საქარ
თველოს სასამართლოების პრაქტიკაზე და აღნიშ
ნულთან დაკავშირებით, მოისმინეს ამერიკელი მოსა
მართლეების
მოსაზრებები
და
რეკომენდაციები.
ამე
რიკის შეერთებული შტატების ინტელექტუალური
საკუთრების დაცვის კუთხით გამოცდილების გაზიარება
ხელს უწყობს და ეხმარება ქართველ მოსამართლეებს
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების კანონ
მდებლობის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
იმპლემენტაციაში.
• 2019 წლის 2 ოქტომბერს საქპატენტის ოფისში,
გაიმართა უწყების სხვადასხვა სტრუქტურული ერთე
ულის
ხელმძღვანელ
პირთა
შეხვედრა
საქარ
თველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ აშშ-ს კონ
გრესის თანამშრომლებთან. მხარეებმა აღნიშნეს ურ
თიერთთანამშრომლობით მიღწეული წარმატებები და
განიხილეს სამომავლო გეგმები. ასევე, განხილულ
იქნა საქართველოში, ინტელექტუალური საკუთრების
სფეროში, არსებული სიახლეები.
როგორც
ცნობილია,
ამერიკელი
პარტნიორების
დახ
მარებით საქპატენტმა განახორციელა მრავალი
მნიშ
ვნელოვანი პროექტი, მათ შორის, შეიქმნა
ელექ
ტრონული საქმისწარმოების სისტემა, ჩატარ
და ღონისძიებები, რომელთა მიზანსაც, მათ შო
რის, საზოგადოების ცნობიერების, საქპატენტის თა
ნამშრომელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა კვა
ლიფიკაციის ამაღლება წარმოადგენდა.

თანამშრომლობა დიდ ბრიტანეთთან

2019 წლის 21 ოქტომბერს დიდ ბრიტანეთში, ქალაქ
ლონდონში ხელი მოეწერა საქართველოსა და დიდ
ბრიტანეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და
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თანამშრომლობის შეთანხმებას. აღსანიშნავია, რომ
შეთანხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი ეძღვნება მხარეთა
შორის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების სა
მართლებრივი დაცვის საკითხებს, რაც, ასევე, მოი
ცავს
გეოგრაფიული
აღნიშვნების
ურთიერთდაცვას.
აღ
ნიშნული შეთანხმება ჩაანაცვლებს, ბრექსიტის შე
მდ
გომ, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არ
სე
ბულ ასოცირების შეთანხმებას. დოკუმენტი მოი

ცავს თანამშრომლობის ფართო სპექტრს და ქმნის
სამართლებრივ ჩარჩოს სტრატეგიული პარტ
ნი
ორო
ბისთვის, ასევე, უზრუნველყოფს თავისუ
ფალი ვაჭრობის
რეჟიმის შენარჩუნებას საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს
შორის.
საქართველო პირველი ქვეყანაა ევროკავშირის აღ
მოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, რომელთანაც
გაერთიანებული სამეფო მსგავსი სახის შეთანხმებას
აფორმებს.

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის
(EBRD) და სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის (FAO)

• 2019 წლის 19 თებერვალს, საქართველოს ინტე
ლექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის –
საქპატენტის ოფისში, ევროპის რეკონსტრუქციისა
და განვითარების ბანკის (EBRD) და სურსათისა და
სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ
დაფინანსებული პროექტის „მდგრადი ღირებულებათა
ჯაჭვის მხარდაჭერა რძის სექტორში გეოგრაფიული
აღნიშვნების განვითარების გზით“ ფარგლებში, გაი
მართა სამუშაო შეხვედრა.
შეხვედრის ფარგლებში, ევროკავშირის საუკეთესო
პრაქტიკაზე დაყრდნობით, განხილულ იქნა გეოგ
რაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაციების შედგენის,
წარმოშობის ადგილსა და საბოლოო პროდუქტს შორის
კავშირის დადგენისა, და სპეციფიკაციებში ცვლილებე
ბის შეტანის საკითხები. ასევე, შეხვედრაზე საუბარი
შეეხო ბრენდინგის და მარკეტინგის საერთაშორისო
პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით შექმნილ
მარკეტინგული საბჭოს როლსა და უფლებამოსილებას.
მარკეტინგული საბჭოს შემადგენლობაში შედიან გა
რემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,
სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და საქართვე
ლოს
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის –
საქპატენტის წარმომადგენლები.
• 2019 წლის 19 ნოემბერს გაიმართა პროექტის
“მდგრა
დი ღირებულებათა ჯაჭვის მხარდაჭერა რძის
სექტორში, გეოგრაფიული აღნიშვნების განვითარების
გზით” წარმატებულად დასრულებისადმი მიძღვნილი
ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავდა პროექტის
შედეგების შეჯამებასა და მიღებული გაკვეთილების
წარმოჩენას. საქართველოში ეფექტური გეოგრაფიული
აღნიშვნების სისტემის განვითარების ხელშეწყობის მიზ
ნით, პროექტს 2017 წლიდან ახორციელებდა გაეროს
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)
და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
(EBRD), და თანამშრომლობდა საქართველოს გარემოს
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დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრთან
– საქპატენტთან. კრწანისის რეზიდენციის კომპლექსში
გამართულ კონფერენციაზე – „საქართველოს სა
სურსათო მემკვიდრეობა: გზა წარმატებული და
ინკლუზიური გეოგრაფიული აღნიშვნებისკენ“ მწარ
მოებლებისა და საცალო მოვაჭრეების მხრიდან
გაზიარებულ იქნა მათი გამოცდილება, რომელმაც
აჩვენა, თუ როგორ შეიძლება დაეხმაროს გეოგ
რაფიული აღნიშვნების წარმატებული სქემა ხარისხიან
პროდუქტებს გამორჩეული ადგილის დაკავებაში
გაჯერებულ ბაზარზე. ასევე, მონაწილეებმა მიიღეს
ინფორმაცია სახელმწიფო ორგანოებისა და სხვა
ინსტიტუციებთან წარმატებული პარტნიორობის რო
ლის შესახებ, ეროვნულ დონეზე ჩარჩო-პირობების
გაუმჯობესების საქმეში.
აღნიშნული პროექტი განხორციელდა ბიოლოგიურ
მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანასა“ და REDD-ის
(შვეიცარია) ხელშეწყობით, რის შედეგადაც გან
ვითარდა გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავ
ში
რე
ბული ინსტიტუციონალური პოტენციალი, მომ
ზადდა
პირველადი პროექტი გეოგრაფიული აღ
ნიშვნების
კანონის განახლებისათვის და ჩატარდა საქართველოს
ადგილწარმოშობასთან დაკავშირებული ადგილო
ბ
რივი სასურსათო პროდუქტების კვლევა. აგრეთ
ვე,
გეოგრაფიული აღნიშვნის ორი საპილოტე პროდუქ
ტისა და მათი ღირებულებათა ჯაჭვის ხელშეწყობის
მიზნით, მერძევეობის სექტორში, პროექტის გუნდმა
მჭიდროდ ითანამშრომლა სულგუნისა და თუშური
გუდის მწარმოებლებთან. შედეგად, განახლდა ამ
გეოგრაფიულ აღნიშვნათა სპეციფიკაციები – წარ
მოების არსებული პრაქტიკის დეტალებისა და სურ
სათის უვნებლობის საკითხების გათვალისწინებით.
სპეციფიკაციებში განხორციელებული ცვლილებების
შედეგად, პირველად, ქართული გეოგრაფიული აღ
ნიშვნის ყველს შეეცვალა სტატუსი და „თუშური
გუდა“ გახდა პირველი ქართული ადგილწარმოშობის
დასახელების ყველი.
გეოგრაფიული აღნიშვნების და ადგილწარმოშობას
თან დაკავშირებული სხვა ნიშანდებების შექმნა და
პოპულარიზაცია ხელს შეუწყობს ქვეყნის მდიდარი
სა
სურსათო მემკვიდრეობისა და მისი გამორჩეუ
ლი
ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნებას,
აგრეთ
ვე,
მწარმოებელთა შემოსავლების გაუმჯობესებას და ეკო
ნომიკურ ზრდას.

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო
(ELSA Georgia)

2019 წლის 1-5 ივლისს, საქართველოში მეოთხედ
ჩატარდა საერთაშორისო საზაფხულო სამართლის
სკოლა. საზაფხულო სკოლის პროექტი განხორციელდა
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს
(ELSA Georgia) და ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის თანამშრომლობით.
საზაფხულო სკოლაში მომხსენებლად მოწვეული იყო
ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის

(WIPO) წარმომადგენელიც.
საქართველო უკვე მეოთხედ წარმატებით უერთდება იმ
22 ქვეყანას, სადაც სასწავლო კურსს უძღვებიან გა
მოცდილი დარგობრივი სპეციალისტები, რომლებიც
სხვადასხვა ქვეყნის წარჩინებულ სტუდენტებს უზიარებენ
საკუთარ გამოცდილებას და ხელს უწყობენ მათი ცნო
ბიერების ამაღლებას ინტელექტუალური საკუთრების
სფეროში.
ლექციებს ინტელექტუალური საკუთრების ცალკეული
ობიექტების სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებსა და
მათი საერთაშორისო რეგისტრაციის საშუალებების შე
სახებ საქპატენტის ხელმძღვანელობისა და დარგობრივი
სპეციალისტების გარდა, უძღვებოდა ინტელექტუალური
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი. მან
საზაფხულო სკოლის მონაწილეებს გააცნო ისმოს მიერ
ადმინისტრირებული საერთაშორისო შეთანხმებები და
აღნიშნული შეთანხმებების საფუძველზე, ინტე
ლექ
ტუალური საკუთრების სხვადასხვა ობიექტების დაცვის
საერთაშორისო მექანიზმები და პროცედურები.
სკოლის დახურვის ცერემონიალზე, საქპატენტის მცხეთის
სათაო ოფისში სკოლის 25 კურსდამთავრებულს გადაეცა
სკოლის სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურე
ბელი დიპლომები. წლევანდელი საზაფხულო სკოლის
კურსდამთავრებულები არიან სტუდენტები ევროპის 10
ქვეყნის სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან (ავსტრია,
იტალია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუსეთი, სლოვენია,
ჩეხეთი, შვედეთი, შვეიცარია, საქართველო).

ევროკავშირის ინოვაციებისა და კვლევების პროგრამა
„Horizon 2020“

2019 წლის 11 ოქტომბერს საქართველოს ინტე
ლექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქ
პატენტის ორგანიზებით, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა
გეოგრაფიულ აღნიშვნებზე, გამოგონებასა და ინოვაციებ
ზე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის.
შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასში გამართული
შეხვედრა „ინტელექტუალური საკუთრების მნიშვნელობა
მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“ (Value of
Intellectual Property for SMES VIP4SME) პროექტის
ფარგლებში ჩატარდა, რომელიც დაფინანსებულია ევ
როკავშირის ინოვაციებისა და კვლევების პროგრამის
„Horizon 2020”-ის მიერ და ითვალისწინებს მცი
რე და საშუალო საწარმოებისათვის სამუშაო შეხ
ვედრების, ტრენინგებისა და პირისპირ შეხვედრების
გამართვას. პროექტი ეხმარება ქართველ მეწარმეებს
ინტელექტუალური საკუთრების სტრატეგიის შექმნასა
და მის მენეჯმენტში, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს
ქართული კომპანიების კონკურენტუნარიანობის გაზრდასა
და მათთვის დამატებითი ეკონომიკური ღირებულების
შექმნას.
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი –
საქპატენტი 2016 წელს ჩაერთო VIP4SME-ის პროექტში
და რეგულარულად მართავს საინფორმაციო შეხვედრებს,
ტრენინგებს და სემინარებს ინტელექტუალური საკუთრების
სფეროში ცნობიერების ამაღლების მიზნით.

იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019
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სახელი:
„დიზაინი ‒ ეკონომიკური განვითარების
ინსტრუმენტი“
თარიღი და ადგილი:
7-8 მაისი, 2019 წელი, თბილისი, საქართველო
ორგანიზატორები:
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვ
ნული ცენტრი ‒ საქპატენტი;
ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია
(WIPO)
2019 წლის 7-8 მაისს, საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, ინტე
ლექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციასთან
თანამშრომლობით, ჩატარდა საერთაშორისო კონ
ფე
რენცია „დიზაინი – ეკონომიკური განვითარების ინსტ
რუმენტი“, რომელიც მიეძღვნა თანამედროვე მსოფლიოში
ინტელექტუალური საკუთრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ობიექტის – დიზაინის, როგორც ბიზნესის წარმატებისა
და პროდუქტის ეკონომიკური ღირებულების გაზრდის
მნიშვნელობის განხილვას. ასევე, ინტელექტუალური
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საკუთრების აღნიშნული ობიექტის პოპულარიზაციას, რაც,
თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საზოგადოების მხრიდან
დიზაინის დაცვის მნიშვნელობის გააზრებასა და აღნიშნული
მიმართულების განვითარებას.
კონფერენციაზე მოწვეულმა საერთაშორისო ექსპერტებმა
მონაწილეებს გააცნეს დიზაინის დაცვის მექანიზმები, მათ
შორის, დიზაინების რეგისტრაციის ჰააგის საერთაშო
რისო სისტემა. კონფერენციაზე ყურადღება გამახვილდა
დიზაინის როლზე ბრენდინგის სტრატეგიაში. მოდის
ქარ
თული ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა იმსჯელეს
მო
დის, საათებისა და ავტომობილების სფეროში დი
ზაი
ნის მფლობელთათვის დიზაინის გამოყენების თა
ნამედროვე სტრატეგიებსა და ტენდენციებზე. გარდა
ამისა, კონფერენციაზე განიხილება დიზაინის გამოყენების
წარმატებული მაგალითები საერთაშორისო და ადგი
ლობრივი პრაქტიკიდან.
ღონისძიებას ესწრებოდნენ საქართველოს მთავ
რო
ბის წევრები, სხვადასხვა საჯარო უწყებების, ინტე
ლექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის,
ევროპის
ინტელექტუალური
საკუთრების
უწყების
(EUIPO), პარტნიორი ქვეყნების ინტელექტუალური სა
კუთრების უწყებების, საერთაშორისო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები და საერთაშორისო ექსპერტები.
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სახელი:
„საქართველო
წინააღმდეგ“

კონტრაფაქციისა

და

მეკობრეობის

თარიღი და ადგილი:
18-19 ივლისი, 2019 წელი, ბათუმი, საქართველო
ორგანიზატორები:
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვ
ნული ცენტრი ‒ საქპატენტი;
ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო დეპარ
ტამენტის კომერციული სამართლის განვითარების
პროგრამა (CLDP)
2019 წლის 18 – 19 ივლისს, საქართველოს ინტე
ლექ
ტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქ
პატენტისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო
დეპარტამენტის კომერციული სამართლის განვითარების
პროგრამის (CLDP) ორგანიზებით, გაიხსნა რიგით მე
ხუთე
საერთაშორისო
კონფერენცია
„საქართველო
კონტრაფაქციისა და მეკობრეობის წინააღმდეგ“. კონ
ფერენცია გაიმართა ქალაქ ბათუმში, რომელიც მიზნად
ისახავდა მონაწილეთა ინფორმირებას კონტრაფაქციასა
და მეკობრეობის წინააღმდეგ ბრძოლის როგორც ად
გილობრივი, ისე საერთაშორისო გამოწვევების შესახებ,
ასევე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღს
რულების მექანიზმების ეფექტურად განხორციელების
ხელშეწყობას; კერძო და საჯარო სექტორებს შორის
დიალოგის გაღრმავებას, უწყებათაშორისი და საერ
თაშორისო გამოცდილების გაზიარებას და უფლებების
აღსრულების მიმართულებით დაინტერესებულ პირებს
შორის კონტაქტების დამყარებას.
კონფერენციას ესწრებოდა 130-ზე მეტი დელეგატი, მათ
შორის, სახელმწიფო სექტორის, საერთაშორისო და
რეგიონული ორგანიზაციების, ასოციაციებისა და ფონ
დების, ასევე, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები.
კონტრაფაქციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე საერ

თაშორისო გამოცდილება კონფერენციის მონაწილეებს
ორი დღის განმავლობაში გაუზიარეს ინტელექტუალური
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO), აშშ-ს
პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების უწყების (USPTO),
აშშ-ს საოლქო სასამართლოს მოსამართლეებმა, აშშ-ს
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ეროვნული
საკოორდინაციო ცენტრის, ანტიკონტრაფაქციული ქსელის
(REACT), „ბიზნესი კონტრაფაქციისა და მეკობრეობის
წინააღმდეგ“ (BASCAP) საერთაშორისო სავაჭრო პალატის
(ICC), რეგიონის ქვეყნების საბაჟო სტრუქტურების, ევრო
კავშირის დაძმობილების პროექტის, ადგილობრივი და
უცხოური კერძო კომპანიებისა და სახელმწიფო უწყებების
წარმომადგენლებმა.
წელს კონფერენციაზე განსაკუთრებული ყურადღება
და
ეთმო რეგიონის საბაჟო ორგანოების საქმიანობას
კონტრაფაქციასთან ბრძოლის მიმართულებით. აღნიშნულ
საკითხზე, დისკუსიის ფარგლებში, საქართველოს, სომ
ხეთის, აზერბაიჯანის, ბულგარეთის, თურქეთის და უკ
რაინის საბაჟო ორგანოების წარმომადგენლებმა იმ
ს
ჯელეს სასაზღვრო ღონისძიებებთან დაკავშირებით
არსებულ გამოწვევებსა და რეგიონული თანამშრომლობის
გაღრმავების სამომავლო გზებზე.
კონფერენციაზე, ასევე, იმსჯელეს კონტრაფაქციისა და
მეკობრეობის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალურ ტენ
დენციებსა და პრობლემებზე, მათ შორის, კონტრაფაქციუ
ლი საქონლის გავლენაზე ადამიანის ჯანმრთელობასა
და ეკონომიკაზე. განხილულ იქნა ბოლო პერიოდში
კონტრაფაქციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით
საქართველოში გადადგმული ნაბიჯების შედეგები და
არსებული გამოწვევები.
კონფერენციის პარტნიორები იყვნენ: ინტელექტუალური
საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია, საქართველოს
ადვოკატთა ასოციაცია, აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო
პალატა. კონფერენციას სპონსორობას უწევდნენ კომ
პანიები – „შალვინო“ და იურიდიული კომპანია „მიქაძე,
გეგეჭკორი, თაქთაქიშვილი“.
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სახელი:
OriGIn-ის გენერალური ასამბლეა, საერთაშორისო
კონფერენცია და გამოფენა/დეგუსტაცია
თარიღი და ადგილი:
23-24 სექტემბერი, 2019 წელი, თბილისი,
საქართველო
ორგანიზატორები:
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვ
ნული ცენტრი ‒ საქპატენტი;
გეოგრაფიული აღნიშვნების გლობალური ალიანსი ‒
„OriGIn”
2019 წლის 23-24 სექტემბერს თბილისში ჩატარდა
„საერთაშორისო კონფერენცია გეოგრაფიული აღნიშვნე
ბის შესახებ“ და გლობალური გაერთიანება OriGIn-ის
გენერალური ასამბლეა, რომლის ორგანიზატორი სა
ქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრი – საქპატენტი და გეოგრაფიული აღნიშვნების
გლობალური ალიანსი – „OriGIn“ იყო. აღნიშნულ ღო
ნისძიებას ესწრებოდა 30 ქვეყნის ორასი დელეგატი.
გეოგრაფიული აღნიშვნების გლობალური ალიანსი –
„OriGIn” წარმოადგენს საერთაშორისო არასამთავრობო
ორგანიზაციას, რომელშიც გაწევრიანებულია 40-ზე მეტი
ქვეყნის (მათ შორის, საქართველო) 500-მდე მეწარმეთა
ასოციაცია და გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებული
სხვადასხვა ორგანიზაციები.
კონფერენციის ჩატარების დღეებში საქართველო, რო
გორც „OriGIn”-ის ასამბლეის მასპინძელი ქვეყანა, იქცა
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გეოგრაფიული აღნიშვნების მსოფლიო ცენტრად. საქარ
თველოში იმყოფებოდნენ გეოგრაფიული აღნიშვნებით
დაცული პროდუქტების ისეთი ცნობილი მწარმოებლები,
როგორებიცაა: „ტეკილა“, „პროსეკო“, „ბავარიული
ლუდი“,
„ყველი
პარმიჯანო
რეჯანო“,
„მოდენას
ბალზამიკოს ძმარი“, „პარმას ლორი“, „სკოჩ ვისკი“,
„გრანა პადანო“, ყველი „კომტე“ და სხვა.
კონფერენციის ჩატარებისა და პროდუქციის გამოფენადეგუსტაციის გამართვის მიზანი იყო, ხელი შეეწყო
საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სის
ტემის პოპულარიზაციის, ამ სფეროში ქართველ მეწარმეთა
ცნობიერების ამაღლების, უცხოელ მეწარმეებთან მათი
უშუალო კონტაქტების დამყარების და საკუთარი პრო
დუქციის გაცნობისთვის.
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს, ასევე, ინტე
ლექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის
(WIPO), ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების
ოფისის (EUIPO), გაერთიანებული ერების სურსათისა
და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO), გაე
როს
ინდუსტრიული
განვითარების
ორგანიზაციის
(UNIDO), „OriGIn საქართველოს“, „OriGIn იტალიის“,
„OriGIn საფრანგეთის”, „OriGIn ესპანეთის”, ამერიკის
ადგილწარმოშობის პროდუქტების ასოციაციის (AOPA),
აფრიკის რეგიონული ინტელექტუალური საკუთრების
ორგანიზაციის (ARIPO), ევროკავშირის კომისიის, იტალიის
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, შვეიცარიისა და
მექსიკის
ინტელექტუალური
საკუთრების
უწყებების,
ალიკანტეს უნივერსიტეტის, ასევე, საქართველოს სხვა
დასხვა სამთავრობო და კერძო სტრუქტურების წარ
მომადგენლებმა და სხვა დაინტერესებულმა პირებმა.
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კონფერენცია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა, ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტი თავმ
ჯდომარემ, გენადი ლებანიძემ და საგარეო საქმეთა
მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ხვთისიაშვილმა
გახსნეს.
როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, გეოგრაფიული
აღნიშვნების დაცვა საქართველოს სოფლის მეურნეობისა
და სოფლის განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული მიმართულებაა.
„საქართველო, აგროსასურსათო პროდუქციის წარ
მოების საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ქვეყანაა.
ახალი კანონმდებლობით და თანამედროვე მიდ
გომებით, რომლებიც გეოგრაფიული აღნიშვნების და ად
გილწარმოშობის დასახელებების დაცვას უკავშირდება,
ჩვენ უნდა შევძლოთ ამ ტრადიციების შენარჩუნება.
ამასთან, მნიშვნელოვანია შევქმნათ კონტროლის ქმედითი
მექანიზმებიც, რომლებიც მოგვცემს საშუალებას აღნიშნული
პროდუქტების სანდოობა გაიზარდოს. უნდა აღინიშნოს,
რომ ქართული პროდუქციის მარკეტინგული დამატები
თი ღირებულება, მხოლოდ დაცული ადგილწარმოშობის
დასახელებების სწორად მართვით და შენარჩუნებით შეგ
ვიძლია“.
როგორც ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენ
ტ
რის – საქპატენტი თავმჯდომარემ, გენადი ლებანიძემ
განაცხადა, გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა ევრო
კავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სა
ვაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. საქართველოსთვის
გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა, საერთაშორისო დო
ნეზე, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ კუთხით პროგრესი
ნამდვილად არსებობს. საქართველო ლიდერი ქვეყანაა
რეგიონში, რომელიც ადგილწარმოშობის დასახელებებისა
თუ გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის კუთხით, არაერთ
საერთაშორისო შეთანხმებას შეუერთდა.
კონფერენციაზე განიხილეს გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან
დაკავშირებული ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რო
გორიცაა უცხოური ბაზრების მონიტორინგი, კონტრო
ლის სისტემები, გეოგრაფიული აღნიშვნების მიმ
სგა
ვ
სებებთან დაკავშირებული გამოწვევები, მეწარმეთა გაერ
თინებებს შორის თანამშრომლობის საკითხები, ასევე,
ადგილწარმოშობის დასახელებების დაცვის ლისაბონის
შეთანხმების ჟენევის აქტი.

კონფერენციის ფარგლებში, ასევე, საზეიმოდ აღინიშნა
საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის
– „გეოგრაფიული აღნიშვნების, ადგილწარმოშობის და
სახელებებისა და წარმოშობის წყაროს აღნიშვნების
ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ“ შეთანხმების
ძალაში შესვლა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით,
კონფერენციის ფარგლებში, სიტყვით გამოვიდნენ შვეიცა
რიის კონფედერაციის ელჩი საქართველოში, პატრიკ
ფრანცენი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოადგილე, ალექსანდრე ხვთისიაშვილი, ასევე, მოეწყო
ქართული და შვეიცარული გეოგრაფიული აღნიშვნებისა
და ადგილწარმოშობის დასახელებების პროდუქტების
გამოფენა-დეგუსტაცია.
ასევე, აღსანიშნავია, რომ ასამბლეის ფარგლებში ხე
ლი მოეწერა ტეკილას მმართველ საბჭოს და პარ
მიჯიანო
რეჯიანოს
ყველის
დაცვის
კონსორციუმს
შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შე
თან
ხმებას. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, მხა
რეები შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივად მოახდენენ
მომხმარებელთა დაცვას, კონტრაფაქციის წინააღმდეგ
ბრძოლას და გეოგრაფიული აღნიშვნების აღიარებისა და
დაცვის მნიშვნელობის სტიმულირებას საერთაშორისო
დონეზე.
ევროკავშირში მაღალხარისხიანი აგროპროდუქტების წარ
მოების სტრატეგიულ მიმართულებად გეოგრაფიული აღ
ნიშვნების სისტემის განვითარება არის აღიარებული. იგი
მიჩნეულია რეგიონული განვითარების, ეკონომიკური და
სოციალური პრობლემების დაძლევის და საექსპორტო
პოტენციალის ზრდის ერთ-ერთ მძლავრ საშუალებად.
საქართველოში, დღეის მდგომარეობით, დაცულია 48
გეოგრაფიული აღნიშვნა და ადგილწარმოშობის და
სახელება: 20 – ღვინო (ატენი, ახაშენი, წინანდალი, გურ
ჯაანი, კარდენახი, კახეთი, კოტეხი, ყვარელი, მანავი,
მუკუზანი, ნაფარეული, ქინძმარაული, სვირი, თელიანი,
ტიბაანი, ტვიში, ვაზისუბანი, ხვანჭკარა, ხაშმის საფერავი,
ბოლნისი), 8 – მინერალური წყალი (ბორჯომი, საირმე,
ნაბეღლავი, მიტარბი, უწერა, სქური, ზვარე, ბოლნისი), 13 –
ყველი (სვანური სულგუნი, კობი, იმერული ყველი, მესხური
ჩეჩილი, დამბალხაჭო, თუშური გუდა, გუდა, მეგრული
სულგუნი, სულგუნი, ქართული ყველი, ტენილი, აჭარული
ჩლეჩილი, ჩოგი), ჭაჭა,მაწონი, ჩურჩხელა, ახალქალაქის
კარტოფილი, ქუთაისის მწვანილი, ტყიბულის ჩაი,
მაჭახელას თაფლი.

იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019
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• ითარგმნა ისმო-ს მიერ ადმინისტრირებადი საქონლის
და მომსახურების ჩამონათვლის მენეჯერში (MGS)
შეტანილი დამატებები და შესწორებები;
• გაგრძელდა განაცხადების წარდგენისა და ექსპერტი
ზის ელექტრონული ფაილინგის სისტემის დახვეწა და
გაუმჯობესება;
• საქპატენტის ელექტრონული ფაილინგის სისტემის
ინტერფეისის EUIPO-ს ინტერფეისთან ჰარმონიზაცი
ის მიზნით, დაიწყო მუშაობა განმცხადებლებისთვის
EUIPO-ს ელექტრონული ფაილინგის (Front Office)
ანალოგიური ინტერფეისის შექმნაზე;
• ისმო-ს ხელსაწყო MECA-ს საშუალებით საქპატენტის
მონაცემთა ბაზაში დაიწყო იმ საერთაშორისო გა
ნაცხადების ავტომატური ასახვა, სადაც გავრცელების
ქვეყნად მითითებულია საქართველო;
• შენარჩუნდა ელექტრონული განაცხადების ზრდის ტენ
დენცია და ასეთი განაცხადების რაოდენობამ შეადგინა
ეროვნული პროცედურით შემოტანილი განაცხადების
მთლიანი რაოდენობის 93%;
• საერთაშორისო გავრცელების მოთხოვნით, საერთა
შორისო ბიუროში მადრიდის ელექტრონული ფა
ილინგის სისტემის Madrid eFiling საშუალებით
გაიგზავნა 4 განაცხადი.
სასაქონლო ნიშნების როგორც ეროვნულ, ისე საერ
თაშორისო განაცხადებში, 2019 წელს ლიდერობს
განაცხადები საქონლისა და მომსახურების შემდეგ

სასაქონლო ნიშანი

ეროვნული
პროცედურა

შემოსული
განაცხადები

რეგისტრირებული
ნიშნები

2017 2018 2019 2017 2018 2019

ადგილობრივი 1664 1373 1443 630
უცხოური

768

691

608

548

833

924

591

647

საერთაშორისო
პროცედურა

3145 3101 3339 2407 3257 2988

სულ

5577 5165 5390 3585 4681 4559

კლასებში:
• 35-ე კლასი – რეკლამა; ბიზნეს მენეჯმენტი; ბიზნესის
ადმინისტრირება; საოფისე სამსახური – 1043 განა
ცხადი;
• მე-5 კლასი – ფარმაცევტული პროდუქტები – 983
განაცხადი;
• მე-9 კლასი – კომპიუტერები და კომპიუტერის პერი
ფერიული მოწყობილობები – 866 განაცხადი.
შემოსული განაცხადების რაოდენობით ლიდერობენ
შემდეგი ქვეყნები: ჩინეთი (493), აშშ (448), რუსეთის
ფედერაცია (401) და გერმანიის ფედერაციული რეს
პუბლიკა (347). 2019 წელს „ნიშნების საერთაშორისო
რეგისტრაციის შესახებ, მადრიდის შეთანხმების ოქმით“
საქართველოდან საერთაშორისო ბიუროში გავრცელე
ბის მოთხოვნით გაიგზავნა 23 განაცხადი, ამავე დროს,
შემდგომი გავრცელების მოთხოვნით გაიგზავნა 11 გა
ნაცხადი.
სასაქონლო ნიშანზე, ადგილობრივი განაცხადების რაო
დენობის მიხედვით, წამყვანი კლასებია:
• 35-ე კლასი – რეკლამა, ბიზნესის მართვა, ბიზნესის
ადმინისტრირება, საოფისე სამსახური – 384 განაცხადი,
• 33-ე კლასი – ალკოჰოლიანი სასმელები (ლუდის გარ
და) – 382 განაცხადი;
• 43-ე კლასი – საკვებით და სასმელით უზრუნველყოფა;
დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 247
განაცხადი;
• 32-ე კლასი – ლუდი, არაალკოჰოლური სასმელები –
172 განაცხადი;
• მე-5კლასი – ფარმაცევტული პრეპარატები – 163
განაცხადი.

2019
2018
7
201

ეროვნული/ადგილობრივი

რეგისტრირებული

სასაქონლო ნიშანზე მომუშავე ექსპერტებისა და გან
მცხადებლებისთვის, ექსპერტიზის პროცედურის დახვეწისა
და გამარტივების მიზნით, საქართველოს ინტელექტუა
ლური საკუთრების ეროვნულმა ცენტრმა, საქპატენტმა,
2019 წელს განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები:

შემოსული

სასაქონლო ნიშანი

სასაქონლო ნიშანი

2019
2018
7
201

ეროვნული/უცხოური

სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019
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გეოგრაფიული აღნიშვნა
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2019 წელს დარეგისტრირდა ადგილწარმოშობის და
სახელება ღვინო – ბოლნისი, აღნიშნული დასახელების
დაცვით ხაზი გაესვა ღვინის – „ბოლნისი“ განსაკუთრებულ
თვისობრიობასა და მაღალ რეპუტაციას.
2019 წელს, ასევე, ძალაში შევიდა შვეიცარიის კონ
ფედერაციასთან, „საქართველოსა და შვეიცარიის კონ
ფედერაციას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების, ად
გილწარმოშობის დასახელებებისა და წარმოშობის წყა
როს აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შე
სახებ შეთანხმება“ შეთანხმება. აღნიშნული შეთანხმების
ძალაში შესვლის შედეგად, საქართველოსა და შვეიცარიის
კონფედერაციის ტერიტორიაზე ნაცვალგების წესით მოხ
და
გეოგრაფიული
აღნიშვნების,
ადგილწარმოშობის
და
სახელებების და წარმოშობის წყაროს დაცვა, ასე
ვე, განისაზღვრა მათ გამოყენებასა და უფლებების
აღსრულებასთან დაკავშირებული პროცედურები.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა
(EBRD) და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის ((FAO) მიერ მხარდაჭერილი პროექტის
– „მდგრადი ღირებულებათა ჯაჭვის ხელშეწყობა რძის
სექტორში გეოგრაფიული აღნიშვნების განვითარების
გზით“ ფარგლებში, ასევე, მეწარმეთა ორგანიზაციების
ჩარ
თულობით,
შემუშავებულ
იქნა
რეგისტრირებული
გეოგრაფიული აღნიშვნების ყველი – „სულგუნის“ და
„თუშური გუდას“ სპეციფიკაციებში ცვლილებების პროექტი.
აღნიშნული პროექტის საფუძველზე, განხორციელდა შე
საბამისი ცვლილებები. აღნიშნული პროექტის დასრულების
შედეგად დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნა – თუშური გუდა
გარდაიქმნა დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებად –
თუშური გუდა.
ასევე, 2019 წელს საქპატენტში სარეგისტრაციოდ შემოვი

და ხუთი ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნა და ადგილწარ
მოშობის დასახელება – „ნინოწმინდის თაფლი“, „ახოები“,
„წარაფი“, „ახმეტა“ და „სალხინოს ოჯალეში“.
2019 წელს, „ადგილწარმოშობის დასახელებების დაც
ვისა და მათი საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ
ლისაბონის შეთანხმების“ საფუძველზე, საქართველოზე
ადგილწარმოშობის დასახელებების გავრცელების მოთ
ხოვნით, შემოვიდა 10 განაცხადი.
ამასთან, საქპატენტის მიერ გაიცა საქონლის ადგილ
წარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების
გამოყენების უფლება შემდეგ ობიექტებზე, რომლებშიც
ტრადიციულად ლიდერობს ღვინის ადგილწარმოშობის
დასახელებები:
• „ხვანჭკარა“ – 4 მოწმობა;
• „ქინძმარაული“ – 3 მოწმობა
• „მუკუზანი“, „ახაშენი“, „ტვიში“ – თითოეულზე 2-2
მოწმობა;
• „გურჯაანი“, „წინანდალი“, „ნაფარეული“ – თითოეულზე
1-1 მოწმობა.
• „ჭაჭა“ – 3 მოწმობა;
• „თუშური გუდა“, „სულგუნი“, „ბორჯომი“, „მიტარბი“,
„საირმე“, „ნაბეღლავი“ – თითოეულზე 1-1 მოწმობა
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ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული
აღნიშვნების სისტემის განვითარების, რეგისტრირებული
გეოგრაფიული აღნიშვნების სპეციფიკაციების დახვეწისა და
განახლების, საზღვარგარეთ დაცვისა და მათზე უფლებების
აღსრულების, ახალი ადგილწარმოშობის დასახელებებისა
და გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოვლენის, უკვე რე
გისტრირებული ობიექტების სპეციფიკაციების დახვეწის
და განახლების საჭირო ღონისძიებების განხორციელების
მიზნით, 2019 წელს საქპატენტმა განახორციელა შემდეგი
ღონისძიებები:
დაიწყო „საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების
ეფექ
ტური დაცვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის“
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ტვინინგის (Twinning)
პროექტის განხორციელება.
პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში გეოგრაფიული
აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახელებების სის
ტემის განვითარების ხელშეწყობას და ევროკავშირში
არსებული გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემასთან
ჰარმონიზებას. პროექტი შედგება სამი კომპონენტისგან
და იძლევა შესაძლებლობას ამ მიმართულებით წამყვანი
ქვეყნების, საფრანგეთისა და იტალიის გამოცდილებისა და
ცოდნის გაზიარებით შეიქმნას ისეთი ადმინისტრაციული და
ინსტიტუციონალური მექანიზმები, რომლებიც გააძლიერებს
საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვისა და
კონტროლის სისტემას, ასევე, ხელს შეუწყობს ამ სფეროში
ეროვნული ინსტიტუტების კომპეტენციის გაზრდასა და
ცოდნის გაღრმავებას. პროექტი, ასევე, ითვალისწინებს
მწარმოებელთა ასოციაციებისა და გაერთიანებების როლის
გაზრდას გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემაში.
სსიპ – „ღვინის ეროვნული სააგენტოს“ მომართვის სა
ფუძველზე, ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური პირობებიდან
და რაჭის რეგიონში არსებულ საწარმოებში ყურძნის
გადამუშავებისათვის საჭირო არასაკმარისი სიმძლავრიდან
გამომდინარე, განხორციელდა ცვლილებები ქართული
ადგილწარმოშობის დასახელება ღვინო – ხვანჭკარას
სპეციფიკაციაში. კერძოდ, 2020 წლის დეკემბრამდე
და
საშვები გახდა ყურძნის გადამუშავება და ღვინის
წარმოება ხვანჭკარას მიკროზონის ფარგლებს გარეთაც –
საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში. ასევე, დაზუსტდა
ადგილწამოშობის დასახელება ხვანჭკარას მიკროზონის
ფარგლები. დაიხვეწა ღვინის წარმოების ტექნოლოგიური
პირობები.
ასევე, სსიპ – „ღვინის ეროვნული სააგენტოს“ მომართვის
საფუძველზე, მოთხოვნილ იქნა ცვლილებების გან
ხორ
ციელება ქართული ადგილწარმოშობის დასახე
ლებების
ღვინოების: „წინანდალის“, „ნაფარეულის“, გურჯაანის“,
„ვაზისუბნის“, „მანავის“, „ატენის“, „სვირის“, „მუკუზანის“,
„ყვარელის“, „თელიანის“, „ქინძმარაულის“, „ახაშენის“,
„ტვიშის“, „ტიბაანის“, „კარდენახის“ და „კახეთის“ წარ
მოების სპეციფიკაციებში. განხორციელებული ცვლილებე
ბით მოხდება დაცული ადგილწარმოშობის დასახელებების
ღვინოების წარმოების სპეციფიკაციების ევროპულ სტან
დარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, ამასთან, დაზუსტდება
ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, ასევე, განისაზღვრა მა
კონტროლებელი ორგანო.
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‘19
დიზაინის განაცხადზე ექსპერტიზის პროცედურის შემ
დგომი განვითარებისა და გაუმჯობესების, გან
მცხა
დებლებისათვის დიზაინის სამართლებრივი დაცვის
ხელშეწყობის, ასევე, დიზაინის დაცვის სფეროში საქ
პატენტის მუშაობის საერთაშორისო სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, საქპატენტის მიერ 2019
წელს განხორციელდა შემდეგი ქმედებები:

პროცედურის დახვეწის მიზნით.
კვლავ გაგრძელდა მუშაობა საქპატენტის საქმიანობის
საერთაშორისო
სტანდარტ
ISO
9001
2015-თან
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. აღნიშნული სტანდარტი
ადგენს დოკუმენტური უზრუნველყოფის ერთიან მოთ
ხოვნებს
და
მიმართულია
დიზაინის
განაცხადზე
ექსპერტიზის სამუშაო პროცესის მოწესრიგებასა და
ორგანიზებაზე, ამ პროცესის ძირითადი რისკების
გამოვლენასა და მათი მართვის ან შემცირების
საშუალებების განსაზღვრაზე. ასევე, საშემსრულებლო
დისციპლინის, პერსონალური პასუხისმგებლობისა და
შედეგების ამაღლებაზე.

უწყება შეუერთდა ისმო-ს ციფრული წვდომის (DAS)
ელექტრონულ სისტემას, რომელიც სისტემის მონაწილე,
ინტელექტუალური საკუთრების უწყებებს, საშუალებას
აძლევს ელექტრონული სისტემის მეშვეობით გაცვალონ
საპრიორიტეტო დოკუმენტაცია, რაც მნიშვნელოვნად
და
აჩქარებს და გაუმარტივებს განმცხადებლებს პარიზის
კონვენციით გათვალისწინებულ პრიორიტეტთან დაკავ
შირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის პროცესს.

გატარებული ღონისძიებების შედეგად, 2019 წელს
საქპატენტში
ეროვნული
პროცედურით
შემოსული
განაცხადების საერთო რაოდენობა, წინა წელთან
შედარებით, გაიზარდა 25%-ით, ასევე, 45%-იანი ზრდა
დაფიქსირდა ადგილობრივ განაცხადებთან დაკავ
ში
რებით.

საანგარიშო
წელს
საქპატენტი
აქტიურად
თანამ
შრომლობდა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო
ორგანიზაციასთან (WIPO), ერთიანი კონცეფციის შემუ
შავების თაობაზე ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირე
ბული, ისეთი დიზაინების დაცვასთან დაკავშირებით,
როგორიცაა მომხმარებლის გრაფიკული ინტერფეისი
ელექტრონული მოწყობილობებისათვის, შრიფტი, პიქტო
გრამა, ანიმაციური დიზაინი და სხვ.

დიზაინების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესაბამი
სად, 2019 წელს საქპატენტში შემოტანილ ეროვნულ
განაცხადებში რაოდენობის მიხედვით წამყვანი კლასებია:
• მე-3 კლასი: სამგზავრო საკუთნო – 20 განაცხადი;
• მე-9 კლასი: ტარა, საფუთავი, კონტეინერები-14
განაცხადი;
• მე-11 კლასი: დეკორატიული ნაკეთობები – 9 განაცხადი;
• მე-6 კლასი: ავეჯი – 5 განაცხადი;
• 32-ე კლასი: გრაფიკული სიმბოლოები – 4 განაცხადი.

2019 წელს საქპატენტი შეუერთდა ევროკავშირის ინ
ტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) ელექ
ტრონულ საძიებო ინსტრუმენტს – DesignClass, რომე
ლიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ჰარმონიზებულ
მონაცემთა ბაზაში, უფასოდ, მარტივად, მოძებნოს და
თარგმნოს პროდუქტის დასახელება 27 ენაზე, მათ შორის,
ქართულ ენაზე და განსაზღვროს მისი საერთაშორისო
კლასი, რაც საგრძნობლად გააადვილებს დიზაინის
რეგისტრაციის პროცესს DesignClass-თან მიერთებულ
უწყებებში.

რაოდენობის ზრდა (11%) დაფიქსირდა, ასევე, საერ
თაშორისო განაცხადებთან დაკავშირებით: საანგარიშო
წელს საერთაშორისო რეგისტრაციის საფუძველზე,
საქ
პატენტში შემოსულია დიზაინის 139 განაცხადი,
რომლებიც ჯამში 400 დიზაინს შეიცავს. ამ განაცხადების
პრიორიტეტული დაცვის ობიექტებად კვლავ რჩება
საათები (43 განაცხადი) და ტარა (19 განაცხადი),
ამასთან, საგრძნობლად მოიმატა საიუველერო ნაწარმის
(21) და სამოსის (8) განაცხადების რაოდენობამ.

განმცხადებელთა დასახმარებლად, საქპატენტის მიერ
შემუშავდა დიზაინის ელექტრონული განაცხადის წარ
დ
გენის ინსტრუქცია, რომელიც განმცხადებლებს უმა
რტივებს დიზაინის განაცხადის წარდგენასა და მიმდინარე
საქმეების ელექტრონულად მართვას.

კვლავ აქტიურობენ განმცხადებლები შვეიცარიიდან (62
განაცხადი) და იტალიიდან (17 განაცხადი), 12 განაცხადი
წარმოდგენილია ამერიკის შეერთებული შტატების, ხოლო
5-5 განაცხადი გერმანიის, თურქეთის, პოლონეთის და
უკრაინის განმცხადებლების მიერ.

გაგრძელდა მუშაობა „დიზაინის შესახებ“ საქართველოს
კანონისა და დიზაინის რეგისტრაციის თაობაზე ინსტ
რუქციის ცვლილების პროექტზე, მათი თანამედროვე
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანისა და ექსპერტიზის

შემოსული განაცხადები

დიზაინი

ეროვნული
პროცედურა

ადგილობრივი

რეგისტრირებული განაცხადები

2017

2018

2019

2017

2018

2019

იურიდიული პირი

16

14

9

9

14

7

ფიზიკური პირი

51

29

54

32

32

19

11

13

7

4

10

8

უცხოური

174

126

139

121

145

100

სულ

252

182

209

166

201

136

შემოსული

საერთაშორისო პროცედურა

2019
2018
7
201

რეგისტრირებული

დიზაინი

დიზაინი

2019
2018
7
201

ეროვნული ადგილობრივი/იურ. პირი ეროვნული ადგილობრივი/ფიზ. პირი
ეროვნული უცხოური საერთაშორისო

სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019

37

‘19
გამოგონება
38

‘19
ფიზ. პირი

უცხოური

12

18

21

8

10

5

6

4

1

2

2

58

79

60

28

24

20

9

10

6

1

6

0

4

საერთაშორისო პროცედურა

147

151

111

163

97

80

206

133

115

სულ

232

260

197

PCT განაცხადები/საქპატენტი ‒ მიმღები უწყება

10

5

4

წინასწარი ძიება

22

148

119

სასარგებლო მოდელი
უნივერსი
ტეტები

ეროვნული
პროცედურა

იურ.
ადგილობ პირი
დანარჩენი
რივი
ფიზ. პირი

უცხოური

შემოსული
განაცხადები

რეგისტრირებული
პატენტები

2017 2018 2019 2017 2018 2019
1

4

5

3

2

4

2

6

1

3

1

49

45

64

31

34

23

4

2

3

4

0

0

1

საერთაშორისო პროცედურა

0

0

1

2

2

0

სულ

57

55

76

37

42

30

გამოგონების და ახალი ჯიშების დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019

2019
2018
7
201

8

7

2019
2018
7
201

20
20 19
1
201

2017 2018 2019 2017 2018 2019

უნივერსი
იურ.
ტეტები
ადგილობ პირი
დანარჩენი
რივი

სასარგებლო
მოდელზე
ადგილობრივი
განაცხადების
რაოდენობის მიხედვით, წამყვანი განყოფილებებია:
• A ადამიანის პირველადი მოთხოვნილების საგნები – 27
განაცხადი;
• C ქიმია; მეტალურგია – 16 განაცხადი;
• E მშენებლობა; სამთო საქმე; სტაციონარული ნაგებობები
– 10 განაცხადი.

რეგისტრირებული

ეროვნული
პროცედურა

რეგისტრირებული
პატენტები

გამოგონებაზე უცხოური განაცხადების რაოდენობის მი
ხედვით, წამყვანი განყოფილებებია:
• A ადამიანის პირველადი მოთხოვნილების საგნები – 81
განაცხადი;
• C ქიმია; მეტალურგია – 14 განაცხადი;
• B ტექნოლოგიური პროცესები; ტრანსპორტირება – 7
განაცხადი;
• E მშენებლობა; სამთო საქმე; სტაციონარული ნაგებობები
– 7 განაცხადი.

20
20 19
1
201

შემოსული
განაცხადები

გამოგონება

გამოგონებაზე ადგილობრივი განაცხადების რაოდენობის
მიხედვით, წამყვანი განყოფილებებია:
• A ადამიანის პირველადი მოთხოვნილების საგნები – 28
განაცხადი;
• B ტექნოლოგიური პროცესები; ტრანსპორტირება – 15
განაცხადი;
• F მექანიკა; განათება; გათბობა; იარაღი; ასაფეთქებელი
სამუშაოები – 14 განაცხადი.

რეგისტრირებული

2019 წელს წინა წელთან შედარებით 24%-ით შემცირდა
გამოგონების განაცხადების რაოდენობა. ამასთან, 17%ით შემცირდა გამოგონების ადგილობრივი განაცხადების
რიცხვი. 17%-ით გაიზარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა და დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლე
ვითი ერთეულების სახელით მიღებული გამოგონების
განაცხადების რაოდენობა.
2019 წელს წინა წელთან შედარებით 38%-ით გაიზარდა
სასარგებლო მოდელის განაცხადების რაოდენობა, ამასთან
47%-ით გაიზარდა სასარგებლო მოდელის ადგილობრივი
განაცხადების რიცხვი.
გამოგონებისა და სასარგებლო მოდელის, როგორც ადგი

ლობრივ, ისე უცხოურ განაცხადებში 2019 წელს ლიდერობს
განაცხადები ადამიანის პირველადი მოთხოვნილების
საგნებზე (A განყოფილება), ყველაზე მეტი უცხოური
განაცხადი შემოვიდა აშშ-დან (45), გერმანიიდან (11) და
იტალიიდან (9).

შემოსული

საგამომგონებლო სფეროს პოპულარიზაციის, საპატენტო
ექსპერტიზის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ეროვნული ოფი
სის მუშაობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოე
ბის მიზნით, 2019 წელს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნულმა ცენტრმა – საქპატენტმა, განახორციელა შემდეგი
ღონისძიებები:
• სამოქმედო გეგმის თანახმად, ინოვაციური საქმიანობის
ხელშეწყობის მიზნით, უწყებამ 2019 წელს ჩაატარა
143 წინასწარი ძიება ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტოსთან (GITA) თანამშრომლობით. აღსანიშ
ნა
ვია, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენ
ტრის – საქპატენტის მონაწილეობა GITA-ს შემ
დეგ
პროექტებში: „თანადაფინანსების გრანტები სტარტა
პებისთვის“,
„თანადაფინანსების
650000-ლარიანი
გრან
ტები ინოვაციების მიმართულებით“, „ტექტრანს
ფერისსაპილოტე პროექტი“ და „მცირე გრანტების
პროგრამა“, ასევე, მოსწავლე გამომგონებელთა და
მკვლევართა კონკურსში „ლეონარდო და ვინჩი“
(რუსთაველის ფონდი).

შემოსული

გამოგონება

გამოგონება

8

7

39

‘19
მცენარეთა
და ცხოველთა
ახალი ჯიშები
40

‘19

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის, მცენარეთა და
ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის სისტემის, ექსპერტიზის
ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების
მიზნით, 2019 წელს საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნულმა ცენტრმა – საქპატენტი, განახორ
ციელა შემდეგი ღონისძიებები:

• საანგარიშო წელს საქართველოს ინტელეტუალური სა
კუთრების ეროვნული ცენტრში – საქპატენტი შემოვიდა
5 განაცხადი მცენარის ახალ ჯიშზე, რომელიც უცხოური
იურიდიული პირების მიერ არის შემოტანილი. აქედან
2 მოცვის, 2 კარტოფილის და 1 პომიდორის ახალი
ჯიშებია. დარეგისტრირდა მცენარის 1 ახალი ჯიში და
გაიცა სელექციონერის უფლების დამადასტურებელი
მოწმობა. დარეგისტრირებული ჯიში უცხოური იური
დიული პირისაა და წარმოადგენს მოცვის ახალ ჯიშს.

• უწყებამ ჩაატარა წინასწარი სამუშაო, ცხოველთა და
მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ საქართველოს კა
ნონში ცვლილებების პროექტის მოსამზადებლად,
რაც მიზნად ისახავს კანონის საერთაშორისო სტან
დარტებთან ჰარმონიზებას.

მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშები

ადგილობრივი

უცხოური

რეგისტრირებული ჯიშები

2018

2019

2017

2018

2019

იურიდიული პირი

0

0

0

12

0

0

ფიზიკური პირი

1

0

0

10

0

0

იურიდიული პირი

15

1

5

24

4

1

ფიზიკური პირი

1

0

0

12

0

0

17

1

5

58

4

1

სულ

შემოსული

შემოსული განაცხადები
2017

2019
2018
7
201

ადგილობრივი/იურ. პირი
უცხოური/იურ. პირი

გამოგონების და ახალი ჯიშების დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019

რეგისტრირებული

მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშები

მცენარეთა და
ცხოველთა ახალი ჯიშები

2019
2018
7
201

ადგილობრივი/ფიზ. პირი
უცხოური/ფიზ. პირი
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2017-2019 წლებში სულ აღნიშნულ ობიექტზე საქ
პატენტში ელექტრონულად შემოსული განაცხადების
რაოდენობაა 414, აქედან 130 განაცხადზე მოთ
ხოვ
ნილია ელექტრონული საქმისწარმოება.

2018-ში ელექტრონულად შემოსული განაცხადების რა
ოდენობაა 188, აქედან 63 განაცხადზე მოთხოვნილია
ელექტრონული საქმისწარმოება.
2019-ში ელექტრონულად შემოსული განაცხადების რა
ოდენობაა 138, აქედან 67 განაცხადზე მოთხოვნილია
ელექტრონული საქმისწარმოება.

2017-ში ელექტრონულად შემოსული განაცხადების
რაოდენობაა 88, აქედან არც ერთ განაცხადზე არაა
მოთხოვნილი ელექტრონული საქმისწარმოება.

ობიექტი

მეცნიერება

ლიტერატურა

საავტორო უფლებები

საავტორო უფლებები

ხელოვნება

მონაცემთა
ბაზა

კატეგორია
აღწერილობა
გადამუშავებული ნაწარმოები
დრამატურგიული ნაწარმოები
თარგმანი
კრებული
ლიტერატურული ნაწარმოები
მონოგრაფია
სინოფსისი
სცენარი
შედგენილი ნაწარმოები
წიგნი
კომპიუტერული პროგრამა
მეთოდური ნაშრომი
მონოგრაფია
რუკა
სამეცნიერო ნაშრომი
სამეცნიერო სტატია
სამეცნიერო-მეთოდური ნაშრომი
სახელმძღვანელო
სხვა
შედგენილი ნაწარმოები
ქალაქმშენებლობა
წიგნი

2017 2018 2019
1
2
3
3
52
9
50
8
6
30
31
2
5
33
14
6
10

2

1

7
1
29
2
2
36
3
4
47
19

30
2
11
9
3

1
1
1
1
35
3
28
4
11
15
1
31
3
24
15
1
10

1

მონაცემთა ბაზა

1

არქიტექტურული პროექტი
აუდიო-ვიზუალური ნაწარმოები
გრაფიკა
დეკორატიულ-გამოყენებითი
ხელოვნება
დიზაინი
დრამატურგიული ნაწარმოები
ესკიზი
ვიდეორგოლი
თეატრალურ-დეკორატიული
ხელოვნება
ილუსტრაცია
ლოგო
მონუმენტალური ხელოვნება
მუსიკალური ნაწარმოები
მუსიკალური ნაწარმოები ტექსტით
მუსიკალურ-დრამატული
ნაწარმოები
მუსიკალური ნაწარმოები ტექსტით
საბაღე-საპარკო ხელოვნება
სახვითი ხელოვნების ნაწარმოები
ფერწერა
ფოტოგრაფია
ქანდაკება
შედგენილი ნაწარმოები
სულ

4
11
3

18
7

7

12

2

11

25
2
1

17

4
1

1
3
8
1

2

2
4
6

9

12

8

12
1
11

22

1
5
1
4
9

1

4
1

8

9
14
8
2

4
4
1
362 329 272

იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019
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2019

2019 წელს განხორციელდა კანონშემოქმედებითი საქ
მიანობა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში არ
სებულ საკანონმდებლო აქტების შემუშავებასა და დახ
ვეწასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ევროკავშირისა და
სხვა საერთაშორისო საკანონმდებლო და პრაქტიკული
გამოცდილების გათვალისწინებით დამუშავდა:
• ინსტრუქცია დიზაინის რეგისტრაციის თაობაზე;
• ინსტრუქცია გამოგონებისა და სასარგებლო მოდელის
განაცხადის გაფორმების, წარდგენისა და პატენტის
გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ.
2019 წელსაც გაგრძელდა გეოგრაფიული აღნიშვნის
სისტემის განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ბაზის
შემუშავების პროცესი. 2019 წლის თებერვლიდან დაი
წყო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ტვინინგის
პროექტის – „საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების
ეფექტური დაცვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის“
გახორციელება, რომლის ზოგადი მიზანია, ევროკავშირის
გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის დებუ
ლებებითა და ეფექტური დამხმარე ინსტრუმენტების
შექმნის გზით საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნე
ბის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა. აღნიშნული
პროექტის ფარგლებში, დაიწყო მუშაობა საკანონმდებლო
ბაზის შექმნისა და გაუმჯობესების მიმართულებით, რაც
გულისხმობს არსებული კანონმდებლობის დახვეწასა
და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში
მოყვანას. „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა
და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ კანონის“ პროექტ
თან ერთად, შემუშავდა არაერთი კანონქვემდებარე აქტის
პროექტი, რომლებიც მოიცავს ადგილწარმოშობის და
სახელებისა ან გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციის
პროცედურებს, პროდუქტის წარმოებაზე/გამოყენებაზე
სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმების განსაზღვრას,
კომპეტენტური უწყებისა და მაკონტროლებელი ორ
განოს ფუნქციებს საქონლის სპეციფიკაციის ძირითად
ელემენტებს და მასში ცვლილებების შეტანის პირობებს;
ადგილწარმოშობის დასახელებაზე ან გეოგრაფიულ აღ
ნიშვნაზე განსაკუთრებული უფლების დარღვევისას დაც
ვის სამართლებრივი მექანიზმების განსაზღვრას, ასევე,
ფორმალური და არსობრივი ექსპერტიზების ჩატარების
წესის დაზუსტებას. ადგილწარმოშობის დასახელების ან
გეოგრაფიული აღნიშვნის სიმბოლოს საქონელზე დატანის
ვალდებულებას და სხვა.
კანონმდებლობის შემდგომი დახვეწისა და საერთაშორი
სო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით,

მომზადდა და გამოიცა ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტები, საქართველოს მთავრობის
დადგენილებები და პროექტები.
2019 წელს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნულ ცენტრთან – საქპატენტთან არსებულ საა
პელაციო პალატაში შემოვიდა 176 სააპელაციო საჩივარი,
რომელთაგან უმრავლესობა (144) კვლავაც სასაქონლო
ნიშანზე ექსპერტიზის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს
ეხება. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს საქართველოს
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის –
საქპატენტის ექსპერტიზისა და სააპელაციო პალატის
გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, უწყების წინააღმდეგ
სასამართლოში შევიდა 35 სარჩელი, განხილული და
ვებიდან 6 სარჩელზე სასამართლო წარმოება დასრულდა
საქპატენტის სასარგებლოდ.
საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის საქ
მიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისა და სა
მართალწარმოების
შესახებ
ინფორმაციის
ხელმი
საწვდომობის მიზნით, 2019 წელს დაწყებული მუშაობის
ფარგლებში, ციფრული სახით დამუშავდა და საქპატენტის
გადაწყვეტილებების საძიებო ბაზაში განთავსდა 20142017 წლის სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილებები.
ზემოაღნიშნულ ბაზას ეტაპობრივად დაემატება სააპელაციო
პალატის 2018 და 2019 წლების გადაწყვეტილებები.
საქპატენტის თანამშრომლებისთვის უსასყიდლოდ ხელმი
საწვდომია ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ერთერთი წამყვანი საერთაშორისო კომპანიის, Darts-ip-ის
(https://www.darts-ip.com/) საერთაშორისო საძიებო
ბაზა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნებისა და
საერთაშორისო უწყებების ინტელექტუალური საკუთრების
ობიექტების, სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილებებისა
და სასამართლო პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციას. “Dartsip”-ს და საქპატენტს შორის 2017 წელს გაფორმებული
მემორანდუმის საფუძველზე, საქპატენტსა და Darts-ip-ს
შორის სისტემატურად მიმდინარეობს ინფორმაციის გაც
ვლა: Darts-ip-ს მიეწოდება საქპატენტის სააპელაციო
პალატის გადაწყვეტილებები; საქპატენტის თანამშრომლე
ბისთვის ზემოაღნიშნული საერთაშორისო ბაზის გამოყენე
ბის შესახებ ტარდება დისტანციური ტრენინგები, რაც ხელს
უწყობს საქპატენტის თანამშრომლების მიერ, საკუთარი
საქმიანობისას, ექსპერტიზისა და სამართალწარმოების
პრო
ცესში საერთაშორისო პრაქტიკის ეფექტურ გამოყე
ნებას.

დაკმაყოფი
ლებული
ნაწილობრივ

უარი ეთქვა

144

147

64

14

70

9

31

33

7

6

11

98

176

180

71

20

81

1

მიღებული

88

უარი ეთქვა

დაკმაყოფი
ლებული
ნაწილობრივ

განხილული

მიღებული

უარი ეთქვა

დაკმაყოფი
ლებული
ნაწილობრივ

1

დაკმაყოფი
ლებული
სრულად

1

2019

დაკმაყოფი
ლებული
სრულად

განმცხადებელი

2018

განხილული

გამოგონება

განხილული

ობიექტი

მიღებული

2017

დაკმაყოფი
ლებული
სრულად

კანონშემოქმედება და სამართალწარმოება

კანონშემოქმედება და
სამართალწარმოება/

1

III პირი

სასარგებლო განმცხადებელი
მოდელი
III პირი
დიზაინი
სასაქონლო
ნიშანი

განმცხადებელი
III პირი

1

1

1

1

2

1

განმცხადებელი

103

107

32

6

65

161

145

43

III პირი

16

12

1

-

11

21

11

2

121

121

33

6

77

183

158
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იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019

‘19
ფინანსები

ფინანსები/
2019

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის – საქპატენტის საფინანსო დეპარტამენტმა უწყების
რესურსებისა და საბიუჯეტო პროცესის მართვის, ასევე,
შესყიდვების ეფექტურად ორგანიზების მიზნით, 2019 წელს
განახორციელა შემდეგი აქტივობები და მიაღწია შემდეგ
შედეგებს:
• ფულადი შემოსავალი წინა წელთან შედარებით გა
იზარდა 737.9 ათასი ლარით. აღნიშნული ზრდა
განაპირობა როგორც ადგილობრივი გადამხდელებისაგან
მიღებულმა შემოსავალმა, ასევე არარეზიდენტებისაგან
უცხოურ ვალუტაში მიღებულმა შემოსავლებმა, რაც
ძირითადად
განსაზღვრა
ინტელექტუალური
საკუთ
რების სფეროში ცნობადობის ამაღლებისათვის ჩატა
რებულმა ღონისძიებებმა (ძირითადად არარეზიდენტი
განმცხადებლების დაინტერესების ზრდამ საქართველოში

სასაქონლო ნიშნების დარეგისტრირებასთან დაკავ
შირე
ბით).
• სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონ
მდე
ბლობის შესაბამისად, 2019 წელს გაფორმდა 200
გამარტივებული
შესყიდვის
ხელშეკრულება
საერ
თო ღირებულებით 688.3 ათასი ლარი. ელექტრო
ნული ტენდერის პროცედურებით გაფორმდა 17 ხელ
შეკრულება, საერთო ღირებულებით 331.4 ათასი ლარი.
კონსოლიდირებული შესყიდვის პროცედურებით გაფორმდა
14
ხელშეკრულება,
საერთო
ღირებულებით
88.9
ათასი ლარი. წლის განმავლობაში განხორციელებული
შესყიდვებით მიღებული იქნა 19.2 ათასი ლარის ეკონომია
(განპირობებული ელექტრონული ტენდერების დროს
მიღებული ვაჭრობის შედეგებით).

ბიუჯეტის შემოსავლები (საკასო მაჩვენებლები)
ათასი ლარი

#

დაზუსტებული მიღებული მ.შ. საბიუჯეტო
გეგმა
შემოსავალი
სახსრები

ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

შედეგი +/-

1

შემოსავლები ძირითადი საქმიანობიდან

12500,0

12718,9

0

218,9

1,1

შემოსავლები არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის
გაწეული მომსახურებიდან

8000,0

8120,4

0

120,4

1,2

შემოსავლები რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის გაწეული
მომსახურებიდან

4500,0

4598,5

0

98,5

2

II-შემოსავლები არაძირითადი საქმიანობიდან

0

6,8

0

6,8

2,1

მისაღები გრანტები

0

6,7

0

6,7

2,2

სხვა შემოსავლები არაძირითადი საქმიანობიდან

0,0

0,1

0

0,1

შემოსავლების ჯამი

12500,0

12725,7

0

225,7

ბიუჯეტის გადასახდელები (საკასო მაჩვენებლები)
ათასი ლარი
ეკონომიკური
კლასიფიკაციის
კოდი

დასახელება

დაზუსტებული
გეგმა

საკუთარი
სახსრები

საბიუჯეტო
სახსრები

სულ გადახდა

შედეგი +/-

2,1

შრომის ანაზღაურება

3386,5

3312,8

0,0

3312,8

-73,7

2,1,1,1

თანამდებობრივი სარგო

3122,5

3050,8

0,0

3050,8

-60,9

2,1,1,1,3

პრემია

251,9

251,9

0,0

251,9

0,0

2,1,1,1,4

დანამატი

12,1

10,1

0,0

10,1

-2,0

2,2

საქონელი და მომსახურება

2099,8

1625,9

0,0

1625,9

-473,9

2,5

სუბსიდიები

812,0

812,0

0,0

812,0

0,0

2,6

გრანტი

185,0

181,1

0,0

181,1

-3,9

2,7

სოციალური უზრუნველყოფა

210,0

201,8

0,0

201,8

-8,2

2,8

სხვა ხარჯები

3136,0

2216,2

0,0

2216,2

-919,8

2,8,2,1,15

გადასახადები (ბიუჯეტში, კანონმდებლობით
გათვალისწინებული)

3100,0

2097,6

0,0

2097,6

-1002,4

3,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440,0

174,5

0,0

174,5

0,0

გადასახდელების ჯამი

10269,3

8524,3

0,0

8524,3

-1471,3

საფინანსო დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019
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‘19
საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობა/
2019

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში საზო
გადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 2019
წელს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნულმა ცენტრმა – საქპატენტმა, განახორციელა შემ
დეგი ღონისძიებები:

• საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ად
გილწარმოშობის დასახელებების დაცვის სისტემის
პოპულარიზაციის და ამ სფეროში ქართველ მეწარმეთა
ცნობიერების ამაღლების, ასევე, უცხოელ მეწარმეებთან
მათი უშუალო კონტაქტების დამყარების და საკუთარი
პროდუქციის გაცნობის მიზნით, გაიმართა აღნიშნული
პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაცია. ჩურჩხელა, ტეკი
ლა, ხვანჭკარა, პარმიჯანო რეჯანო და სულგუნი –
ქართული და უცხოური გეოგრაფიული აღნიშვნები ერთ
საგამოფენო სივრცეში გამოიფინა საერთაშორისო
კონფერენციის ფარგლებში, რომელიც მიეძღვნა აღ
ნიშულ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტს. 40ზე მეტი ქვეყნის 500-მდე მეწარმეთა ასოციაციის და
გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებული სხვადა
სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დააგემოვნეს.
საქართველოში, დღეის მდგომარეობით დაცულია
48 გეოგრაფიული აღნიშვნა და ადგილწარმოშობის
და
სა
ხელება: ოცი ღვინო, რვა მინერალური წყალი,
ცამეტი ყველი, ჭაჭა, მაწონი, ჩურჩხელა, ახალქალაქის
კარტოფილი, ქუთაისის მწვანილი, ტყიბულის ჩაი და
მაჭახელას თაფლი;
• მოსწავლეებისა და სტუდენტების ცნობიერების ამაღ
ლების, სფეროს პოპულარიზაციის მიზნით, განხორ
ციელდა საინფორმაციო ვიზიტები საქართველოს
ინტელექტუალური საკუთრების ოფისში. ილიას სა
ხელ
მწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და მოს
წავ
ლეებს პანკისის ხეობიდან მიეწოდათ ინფორმაცია
ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის ფუნქციო

46

ნირებისა და საქპატენტის საქმიანობის შესახებ, ასევე,
ინტელექტუალური საკუთრების ცალკეულ ობიექტებზე,
მათი სამართლებრივი დაცვის მნიშვნელობასა და
როლზე ქვეყნის ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ
განვითარებაში;

• ინტელექტუალური უწყების ფინანსური მხარდაჭერით,
საქართველომ
პირველად
მიიღო
მონაწილეობა
მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს კულინარიულ გამო
ფენაში Sirha 2019, ქალაქ ლიონში. გამოფენაში
მონაწილეობამ ხელი შეუწყო როგორც ქართული
გასტრონომიის პოპულარიზაციას, ისე ქვეყნის ტუ
რისტული პოტენციალის წარმოჩენას. ღონისძიების
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ ნაწილს
წარმოადგენდა, ასევე, ქართული გეოგრაფიული აღ
ნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახელებების
პოპულარიზაცია და მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან
ჩამოსული სტუმრისათვის მათი გაცნობა;
• მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019ის ფარგლებში, სამეცნიერო პიკნიკი გაიმართა
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რომელშიც
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულმა ცენტრ
მა – საქპატენტმაც მიიღო მონაწილეობა. უწყებამ ბავ
შ
ვებისთვის ჩაატარა სახალისო გაკვეთილები ინტე
ლექტუალური საკუთრების შესახებ. გამოგონებებისადმი
ინტერესის გაღვივების მიზნით, გაიმართა სხვადასხვა
თამაშები და საინტერესო აქტივობები. შემეცნებით
– გასართობი საშუალებებით მოზარდებმა მიიღეს
ინფორმაცია გამოგონებებისა და ინოვაციური პრო
დუქტის შექმნის მნიშვნელობის შესახებ ქვეყნის წინ
სვლისა და განვითარების საქმეში. ასევე, პიკნიკზე
და
რიგ
და ზღაპრები ინტელექტუალური საკუთრების
თემაზე.

‘19
საგამომცემლო და საინფორმაციო საქმიანობა

საგამომცემლო და
საინფორმაციო საქმიანობა/
2019

ინტელექტუალური საკუთრების დარგის განვითარების ხელ
შეწყობის მიზნით, 2019 წელს საქპატენტმა განახორციელა
არაერთი ღონისძიება, მათ შორის:
• სამრეწველო საკუთრების ობიექტებზე უფლებების მო
პოვებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელების
მიზნით, მომზადდა და გამოიცა სამრეწველო საკუთ
რების ოფიციალური ბიულეტენის 24 ქართული და 24
ინგლისურენოვანი ნომერი, ასევე, ოფიციალური ბიუ
ლეტენის სპეციალური გამოშვების 2 ნომერი, რომლებშიც,
შესაბამისად, განთავსდა საქართველოში დაცული ევრო
კავშირის გეოგრაფიული აღნიშვნების ჩამონათვალი და
დაცული ადგილწარმოშობის დასახელებების ქართული
ღვინის წარმოების სპეციფიკაციაში შეტანილი ცვლილებები.
გამოიცა მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის
ბიულეტენის 3 ნომერი. დაინტერესებული პირებისთვის
ბიულეტენის ყველა ნომერი ხელმისაწვდომია საქპატენტის
ვებგვერდზე.
• დარგობრივი გამოცემის ხელშეწყობის მიზნით, საქპატენ
ტის მხარდაჭერით, გამოსაცემად მომზადდა და დაიბეჭდა
წიგნი „ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნების სამართალი“
(ავტორი: დავით ძამუკაშვილი), ასევე WIPO-ს და EPO-ს
გამოცემები;
• ღონისძიებებისთვის დაიბეჭდა სხვადასხვა დასახელების
7450 ცალი ბროშურა და ბუკლეტი, ასევე, 7200 ეგზემპლარი
სახვადასხვა საინფორმაციო მასალა.
ინტელექტუალური საკუთრების უწყების ფუნქციონირებისა და
სერვისების ხარისხის ამაღლების მიზნით, რაც წარმოადგენს
მონაცემთა ბაზების, ოპერაციული სისტემების და სერვერული
უზრუნველყოფის საიმედოობის ამაღლებას, საანგარიშო წელს
დაინერგა შემდეგი:
• სერვერული ინფრასტრუქტურის ვირტუალიზაცია, ვირ
ტუალური სერვერების სარეზერვო კოპირების და აღდგენის
პროგრამული უზრუნველყოფა;
• გეოგრაფიულად დაშორებული სარეზერვო სასერვერო;
• ქოლცენტრის პროგრამული უზრუნველყოფა;
• დარბაზების ხმის ჩამწერი მოწყობილობებით აღჭურვა.
2019 წლიდან ძალაში შევიდა, USAID-ის ადამიანური
და ინსტიტუციური რესურსების განვითარების პროექტის
(HICD 2020) ფარგლებში განხორციელებული სსიპ – სა
ქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრის – საქპატენტის სტრუქტურული განვითარების მიზ
ნით, ჩატარებული კვლევისა და შეფასებების შედეგად
შემუშავებული სამოქმედო დოკუმენტი – „ხარისხის მართვის
სახელმძღვანელო“, რომელმაც უწყებაში მიმდინარე ყველა
ძირითადი და დამხმარე სამუშაო პროცესის ISO 9001:2015
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, გან
საზღვრა შიდა და გარე ფაქტორები, რომლებიც გავლენას
ახდენს მის შესაძლებლობებზე მიაღწიოს ყველა იმ დაგეგმილ
შედეგს, რომელიც უწყებამ განსაზღვრა თავის სტრატეგიული
ამოცანებისა
და
შიდა
ორგანიზაციული
პოლიტიკის
საფუძველზე.
საქპატენტის მთავარი ამოცანაა ინტელექტუალური საკუთრე
ბის სისტემის მომხმარებლებისა და განმცხადებლებისათვის
მაღალი ხარისხის, კვალიფიციური, დროული და საერ
თაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების მიწოდე
ბა, რამაც უნდა უზრუნველყოს ინტელექტუალური საკუთრების
დაცვა საქართველოში თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ.
ხარისხის მართვის სახელმძღვანელოს იმპლემენტაციის
პროცესში, 2019 წელს, ხარისხის მართვის მენეჯერების მიერ,
ჩატარდა შიდა აუდიტი, რაც გულისხმობდა ხარისხის მართვის

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
ანგარიში / 2019

სახელმძღვანელოში აღწერილ ძირითად და დამხმარე სამუშაო
პროცესებსა და მიმდინარე სამუშაო პროცედურებს შორის
არსებული შეუსაბამობების გამოვლენას და აღმოფხვრას.
საკონსულტაციო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, და
ინერგა სატელეფონო მომსახურების ახალი პროგრამა,
რომელიც ავტომატურად უზრუნველყოფს სატელეფონო
კონსულტაციების დეტალური ანგარიშების მომზადებასა და
სტატისტიკური მონაცემების გენერირებას. ასევე, აპლიკაცია
ყოველი მე-5 ზარის განმახორციელებთან ავტომატურად
ახდენს უკუკავშირს, მომხმარებელთა კმაყოფილების დო
ნის განსაზღვრის მიზნით. სატელეფონო კონსულტაციით
მოსარგებლე პირთა აღნიშნული ფორმით გამოკითხვის შე
დეგად დადგინდა, რომ მომხმარებელთა 99%-მა, მიღებული
მომსახურება უმაღლესი, 5 ქულით შეაფასა.
საანაგარიშო პერიოდში სატელეფონო კონსულტაცია გაეწია
9755 პოტენციურ განმცხადებელს. უფასო კონსულტაცია გა
ეწია ადგილზე მოსულ 1400 განმცახდებელს.
2019 წელს საქპატენტში შემოვიდა 6244 განაცხადი გა
მოგონებაზე, სასარგებლო მოდელზე, დიზაინზე, სასაქონლო
ნიშანსა და გეოგრაფიულ აღნიშვნაზე, მცენარეთა და ცხო
ველთა ახალ ჯიშზე და საავტორო და მომიჯნავე უფლებების
დეპონირებაზე. აღნიშნული 6244 განაცხადიდან, 671 გა
ნაცხადზე გავრცელდა, 2018 წელს კანონმდებლობაში
განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ელექტრონული
საქმისწარმოების პროცედურით შემოტანილ განაცხადებზე
წარმოებისა და დამცავი დოკუმენტების გაცემისათვის დამ
ტკიცებულ საფასურებზე დადგენილი 20%-იანი შეღა
ვათი, რამაც კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახადა მომ
ხმარებელთათვის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის
პროცედურები.
ასევე, საქპატენტის კანცელარიამ საანაგრიშო პერიოდში
დაამუშავა უწყებაში შემოსული და გასული 12604 ერთეული
სხვადასხვა ტიპის კორესპონდენცია. სულ, წლის განმავლობაში
დამუშავდა, უწყებაში შემოსული და გასული 18848 დოკუმენტი.
ობიექტი

2017 2018 2019

გამოგონება

232

PCT განაცხადი

10

5

4

სასარგებლო მოდელი

57

55

75

დიზაინი
სასაქონლო
ნიშანი

260

197

ეროვნული

78

56

70

საერთაშორისო

174

126

139

ეროვნული

2432 2064 2051

საერთაშორისო

3145 3101 3339

გეოგრაფიული
0
აღნიშვნა
გეოგრაფიული
ადგილწარმოშობის
1
აღნიშვნები და
დასახელება
ადგილწარ
მოშობის
საერთაშორისო
3
დასახელებები
გამოყენების
34
უფლება
მცენარეთა და ცხოველთა
17
ახალი ჯიშები
საავტორო და მომიჯნავე
336
უფლებები (დეპონირება)

1

1

1

4

57

10

19

25

1

5

321

324

სულ

6519 6067 6244

კორესპონდენცია

146871996618848

47

სტატისტიკური მონაცემები/
2019

სასაქონლო ნიშანი
შემოსული განაცხადების რაოდენობა
პროცედურა

რაოდენობა

ეროვნული/ადგილობრივი

1443

ეროვნული/უცხოური

608

საერთაშორისო

3339

სულ

5390

შემოსული განაცხადების რაოდენობა
ქვეყნების მიხედვით
კოდი
რაოდენობა
GE
1445
CN
493
US
448
RU
401
DE
347
CH
266
TR
192
IT
186
FR
122
GB
122
HU
121

48

შემოსული განაცხადების რაოდენობა
კლასების მიხედვით
კლასი
რაოდენობა
35
1043
5
983
9
866
3
601
33
543
30
455
41
437
42
401
43
392
32
380
25
354
29
310
36
292
12
264
28
260
11
254
7
253
37
250

‘19
შემოსული ადგილობრივი განაცხადების
რაოდენობა კლასების მიხედვით
კლასი
რაოდენობა
35
384
33
382
43
247
32
172
5
163
36
119
41
102
29
94
30
91
37
91
39
76
44
75
9
69
25
68

რეგისტრირებული ნიშნების რაოდენობა
პროცედურა

რაოდენობა

ეროვნული/ადგილობრივი

924

ეროვნული/უცხოური

647

საერთაშორისო

2988

სულ

4559

რეგისტრირებული ნიშნების
რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით
კოდი
რაოდენობა
GE
924
RU
445
US
438
DE
382
CN
328
CH
261
TR
195
IT
156
FR
130
რეგისტრირებული ნიშნების
რაოდენობა კლასების მიხედვით
კლასი
რაოდენობა
35
1032
5
786
9
712
30
475
3
455
41
352
25
330
42
321
29
314
43
312
33
290
36
274
32
259
16
238
12
229

49

რეგისტრირებული ადგილობრივი
ნიშნების რაოდენობა კლასების მიხედვით
კლასი
რაოდენობა
5
227
35
211
33
167
43
137
36
101
32
88
30
77
41
74
37
66
29
55
39
45
42
45
16
44
25
44

„ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ მადრიდის შეთანხმების ოქმით“ საქართველოდან
WIPO-ს საერთაშორისო ბიუროში გაგზავნილი განაცხადები/სასაქონლო ნიშნები
№

განმცხადებელი/მფლობელი

სასაქონლო ნიშანი

საიდ. ან
რეგ. №

კლასი

1

შპს ბუთუ

BuTu

30563

42

2

სს თიბისი ბანკი

TBC

30470

36

3

სს თიბისი ბანკი

VENDOO

30625

35, 36

4

შპს აპტოს

APTOS

29135

10, 44

5

შპს ფრანკო

FRANKO

25035

7, 9

6

შპს გეო ალკო

KARTLIS VAZI

30981

33

7

შპს გეო ალკო

KARTLULI VAZI

30982

33

8

შპს ჩემპიონები 111

europebet

28788

41

9

შპს ჩემპიონები 111

европабет

30469

41

10

სს საქართველოს ბანკი

SOLO

25928

9, 35, 36

11

სს ქართული ლუდის კომპანია

zeni

30009

32

12

შპს მეამა

MEAMA

103429/3

11, 30, 35

13

შოვგი აივაზოვი

preline baby

30851

5

14

შპს დივაინ კოსმეტიკ

MAKEDA

99766/3

3

15

შპს კამარა ექსპრესი

CAMEX

28497

39

16

შპს ხალედ ალრაჯჰი ჰოლდინგ კომპანი

Glarros

30912

43

17

შპს Bolero & Company

ბეთანელი BETANELI БЕТАНЕЛИ

27095

33

18

შპს Bolero & Company

დაისი DAISI ДАИСИ

27590

33

19

25621

33

MATARA MATARA

29127

32

21

სს თელავის ღვინის მარანი
შპს ბლექ სი-ფესიფიქ ინვესთმენთ ენდ
თრეიდინგ
შპს ქროსთი გლობალ

თავისუფლება

31037

25

22

შპს ქროსთი გლობალ

CROSTY

29838

25

23

ს.ს. ლომისი

ნატახტარი Natakhtari

19194

32

20

50

გავრცელების მოთხოვნით გაგზავნილი განაცხადები/სასაქონლო ნიშნები

№

განმცხადებელი/მფლობელი

სასაქონლო ნიშანი

საიდ. ან
რეგ. №

კლასი

1

შპს სოფტ დრინკს ჯორჯია

Ragnar რაგნარი

29124

32

2

ალექსანდრ ლევაკოვ

Сагандзури Sagandzuri

27935

33

3

შპს PARK GIDA

Kosmos Vodka

26875

33, 35

4

შპს ანტრე 2008

Entrée French bakery

19334

30, 43

5

სს თელავის ღვინის მარანი

MARANI

28979

33

6

სს თელავის ღვინის მარანი

GEMIERI

27949

33

7

შპს ბბ კომპანი

MONDO მონდო

27021

30

8

სს ლომისი

ნატახტარი Natakhtari

19194

32

9

ელგუჯა ბუბუტეიშვილი

SARAJISHVILI სარაჯიშვილი

22694

33

10

სს თელავის ღვინის მარანი

MARANI

28979

33

11

ლეონარდო ბერაია

გამარჯობა Гамарджоба
Gamarjoba

26771

29, 32
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გეოგრაფიული აღნიშვნა და
ადგილწარმოშობის დასახელება
შემოსული განაცხადების რაოდენობა
პროცედურა

რაოდენობა

ეროვნული/გეოგრაფიული
აღნიშვნა

1

ეროვნული/ადგილწარმოშობის
დასახელება

4

საერთაშორისო (ლისაბონის
შეთანხმება)

10

ადგილწარმოშობის
დასახელების გამოყენების
უფლება

25

სულ

40

ს

შემოსული განაცხადების რაოდენობა
კლასების მიხედვით
კლასი

რაოდენობა

30

1

33

4

შემოსული განაცხადების რაოდენობა გამოყენების
უფლებაზე კლასების მიხედვით

52

კლასი

რაოდენობა

თუშური გუდა 29

1

სულგუნი 29

1

ბორჯომი 32

1

მიტარბი 32

1

საირმე 32

1

ნაბეღლავი 32

1

ჭაჭა 33

3

ხვანჭკარა 33

4

ქინძმარაული 33

3

მუკუზანი 33

2

ახაშენი 33

2

ტვიში 33

2

გურჯაანი 33

1

წინანდალი 33

1

ნაფარეული 33

1

‘19
საერთაშორისო პროცედურით (ლისაბონის შეთანხმება)
შემოსული განაცხადების რაოდენობა ქვეყნებისა და
კლასების მიხედვით

ქვეყნის კოდი და კლასი

რაოდენობა

IT 33

2

BA 29

1

IR 2

1

IR 27

4

IR 19

2

რეგისტრირებული განაცხადების რაოდენობა
გამოყენების უფლებაზე დასახელებების მიხედვით
ადგილწარმოშობის
დასახელება და
გეოგრაფიული აღნიშვნა

რაოდენობა

თუშური გუდა

1

სულგუნი

1

ბორჯომი

1

მიტარბი

1

საირმე

1

ნაბეღლავი

1

ჭაჭა

3

ხვანჭკარა

4

ქინძმარაული

3

მუკუზანი

2

ახაშენი

2

ტვიში

2

გურჯაანი

1

წინანდალი

1

ნაფარეული

1
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დიზაინი
შემოსული განაცხადებისა და საქართველოში დაცვის
გავრცელების მოთხოვნით მიღებული საერთაშორისო
განაცხადების რაოდენობა
პროცედურა
ეროვნული/ადგილობრივი/იურ.
პირი
ეროვნული/ადგილობრივი/ფიზ.
პირი
ეროვნული/უცხოური
საერთაშორისო
სულ

რაოდენობა
9
54
7
139
209

შემოსული ადგილობრივი განაცხადების რაოდენობა
კლასების მიხედვით
კლასი

რაოდენობა

3

20

9

14

11

9

6

5

32

3

7

3

19

3

2

3

1

2

18

2

12

2

16

1

20

1

21

1

რეგისტრირებული ნიშნების რაოდენობა
პროცედურა

54

რაოდენობა

ადგილობრივი/იურ.პირი

7

ადგილობრივი/ფიზ.პირი

19

უცხოური

8

საერთაშორისო

100

‘19
შემოსული საერთაშორისო განაცხადების
რაოდენობა კლასების მიხედვით
კლასი

რაოდენობა

10

43

11

21

9

19

2

8

3

7

15

6

14

5

32

4

16

3

7

3

23

3

5

2

13

2

21

2

24

2

25

2

28

2

4

1

28

1

8

1

რეგისტრირებული ადგილობრივი განაცხადების

რაოდენობა კლასების მიხედვით

კლასი

რაოდენობა

3

20

9

14

11

9

6

5

32

4

7

3

19

3

2

3

1

2

18

2

12

2

16

1

20

1

21

1
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გამოგონება
შემოსული განაცხადების რაოდენობა
პროცედურა

რაოდენობა

ეროვნული/ადგილობრივი/
იურ.პირი/უნივერსიტეტები

21

ეროვნული/ადგილობრივი/
იურ.პირი/სხვა

4

ეროვნული/ადგილობრივი/
ფიზ.პირი

60

ეროვნული/უცხოური

1

საერთაშორისო

111

სულ

197

შემოსული ადგილობრივი განაცხადების
რაოდენობა დარგების მიხედვით
დარგი

რაოდენობა

A

28

B

15

C

10

D

0

E

9

F

14

G

6

H

3

სულ

85

შემოსული უცხოური განაცხადების
რაოდენობა დარგების მიხედვით

56

დარგი

რაოდენობა

A

81

B

7

C

14

D

0

E

7

F

2

G

1

H

0

სულ

112

შემოსული განაცხადების რაოდენობა
ქვეყნების მიხედვით
კოდი
GE
US
DE
IT
CH
JP
RU
FR
HU
DK
IN
NL
GB
ES
TR
MX
CY
AT
IR
SG
CZ
სულ

რაოდენობა
85
45
11
9
7
7
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
197

რეესტრში შეტანილი პატენტების რაოდენობა
პროცედურა
ეროვნული/ადგილობრივი/
იურ. პირი/უნივერსიტეტები
ეროვნული/ადგილობრივი/
იურ.პირი
ეროვნული/ადგილობრივი/
ფიზ.პირი

რაოდენობა
9
2
20

ეროვნული/უცხოური

4

საერთაშორისო

80

სულ

115

ძალადაკარგული პატენტების რაოდენობა
პროცედურა

რაოდენობა

ეროვნული/ადგილობრივი

34

ეროვნული/უცხოური

5

საერთაშორისო

160

სულ

199

წინასწარ ძიებაზე შემოსული განაცხადები
განმცხადებელი

რაოდენობა

GITA

119

რუსთაველის ფონდი

0

დანარჩენი

24

სულ

143
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სასარგებლო მოდელი
შემოსული განაცხადების რაოდენობა
პროცედურა

რაოდენობა

ეროვნული/ადგილობრივი/
იურ.პირი/უნივერსიტეტები

5

ეროვნული/ადგილობრივი/
იურ.პირი/სხვა

6

ეროვნული/ადგილობრივი/
ფიზ.პირი

64

ეროვნული/უცხოური

0

საერთაშორისო

1

სულ

76

შემოსული ადგილობრივი განაცხადების
რაოდენობა დარგების მიხედვით
დარგი

რაოდენობა

A

27

B

8

C

16

D

0

E

10

F

1

G

8

H

3

სულ

73

რეესტრში შეტანილი პატენტების რაოდენობა
პროცედურა

რაოდენობა

ეროვნული/ადგილობრივი/
იურ.პირი/უნივერსიტეტები

4

ეროვნული/ადგილობრივი/
იურ.პირი

1

ეროვნული/ადგილობრივი/
ფიზ.პირი

23

ეროვნული/უცხოური

2

საერთაშორისო

0

სულ

30

58

‘19

ახალი ჯიშები
შემოსული განაცხადების რაოდენობა

განმცხადებელი

რაოდენობა

ადგილობრივი/იურ.პირი

0

ადგილობრივი/ფიზ.პირი

0

უცხოური/იურ.პირი

5

უცხოური/ფიზ.პირი

0

შემოსული განაცხადების რაოდენობა
კულტურების მიხედვით
კულტურა

რაოდენობა

მოცვი

2

კარტოფილი

2

პომიდორი

1

რეესტრში შეტანილი ჯიშების რაოდენობა
განმცხადებელი

რაოდენობა

ადგილობრივი/იურ.პირი

0

ადგილობრივი/ფიზ.პირი

0

უცხოური/იურ.პირი

1

უცხოური/ფიზ.პირი

0

რეესტრში შეტანილი ჯიშების რაოდენობა
კულტურების მიხედვით
კულტურა

რაოდენობა

მოცვი

1
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• ექსპერტების კვალიფიკაციის ამაღლება (EUIPO, EPO, USPTO/CLDP);
• დისტანციური სწავლების კურსის (DL-101 – General Course on Intellectual Property) შეთავაზება (WIPO);
• გეოგრაფიულ აღნიშვნებზე პროფესიული განვითარების რეგიონული პროგრამის ჩატარება (WIPO);
• მასწავლებლების გადამზადება გამომგონებლობის სწავლებაში (WIPO);
• საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება თემაზე: „ინტელექტუალური საკუთრების სამსახურების როლი
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული სისტემების განვითარებაში“ (WIPO);
• WIPO-ს უფლებების აღსრულების კომიტეტზე მოხსენების წარდგენა „საქართველოში ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებების აღსრულების შესახებ“;
• EUIPO-ს დახმარებით სასაქონლო ნიშნების და დიზაინების ახალი ინსტრუქციების შემუშავება;
• EPO-სთან ვალიდაციის ხელშეკრულების რატიფიკაცია;
• EPO-ს წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი შეხვედრები;
• ინტელექტუალური საკუთრების კურსის ჩატარება მცირე და საშუალო ბიზნესის, მკვლევარების, მეცნიერების,
ადვოკატების, პატენტრწმუნებულების, მოსწავლეებისა და თანამშრომლებისთვის;
• კონფერენციის ჩატარება თემაზე: „საქართველო კონტრაფაქციისა და მეკობრეობის წინააღმდეგ”;
• ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ქართველი და უცხოელი ავტორების წიგნების ქართულ ენაზე
გამოცემა;
• საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა;
• გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის საკითხებზე ფერმერთა, მწარმოებელთა, მომხმარებელთა,
სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენელთა ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა (OriGIn –
საქართველო);
• საქართველოს რეგიონებში პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოვლენა და მათი სამართლებრივი
დაცვის ხელშეწყობა (OriGIn – საქართველო);
• გეოგრაფიული აღნიშვნით დაცული პროდუქციის დადგენილ სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის
მრავალდონიანი კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობა (OriGIn – საქართველო);
• გეოგრაფიული აღნიშვნების გარშემო ფერმერთა და მეწარმეთა გაერთიანებების შექმნაში მონაწილეობა
და მათ საქმიანობაში ბრენდინგის თანამედროვე ფორმების დამკვიდრების ხელშეწყობა (OriGIn –
საქართველო).
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