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საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების რეგისტრაციის 
ცვლილება 

ხ ვ ა ნ ჭ კ ა რ ა 
(რეგ. №1;  თარიღი: 14.07.2005 წ.) 

სსიპ − საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ 
სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნების და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 
მოვალეობის შემსრულებლის 2022 წლის 30 სექტემბრის №8454/06 ბრძანების საფუძველზე, 
შეიცვალა საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში − „საქპატენტში“ 
რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო „ხვანჭკარას“  წარმოების სფეციფი-
კაცია. 

აღნიშნული ინფორმაცია, „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ქვეყნდება საქართველოს სამრეწველო 
საკუთრების ოფიციალურ ბიულეტენსა და ერთ ცენტრალურ გაზეთში. მასალების გამოქვეყ-
ნებიდან 3 თვის ვადაში „საქპატენტში“ წარმოდგენილი შენიშვნები და დამატებითი ინფორმაცია 
შესასწავლად გადაეგზავნება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს. თუ 3 თვის განმავლობაში საქპატენტში არ შემოვა რაიმე ინფორმაცია აღნიშნულ 
მასალებთან დაკავშირებით, გამოქვეყნებული მონაცემები ღვინის ადგილწარმოშობის 
დასახელების „ხვანჭკარას“ შესახებ აისახება ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული 
აღნიშვნების სახელმწიფო რეესტრში. 

სპეციფიკაციის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

15. გარდამავალი დებულებები
ამ წარმოების სპეციფიკაციის მე-9 პუნქტის მოთხოვნათა მიუხედავად, ყურძნის 
გადამუშავება და ღვინის წარმოება დასაშვებია ხვანჭკარას მიკროზონის ფარგლებს 
გარეთაც, საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში, 2022 წლის დეკემბრამდე. 
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AMENDMENT OF REGISTERED APPELLATION OF ORIGIN OF GOODS 

KHVANCHKARA 
(Reg. № 1, Date: 14.07.2005) 

In accordance to the Order №8454/06, 30.09.2022 of Chief of Department of Georgraphical Indications and 
Appellation of Origin of Goods the LEPL Intellectual Property Center of Georgia "SAKPATENTI", the 
amendment was made to the specification of registered Appellation of Origin – "KHVANCHKARA".  

Said information shall be published in the Official Bulletin of Intellectual Property Center of Georgia and one 
central newspaper, in accordance to the Legislation of Georgia on "Georgraphical Indications and Appellation of 
Origin of Goods". The comments and additional information filed into the "SAKPATENTI", within 3 months, after 
application materials publication, shall be sent to the Ministry of Agriculture of Georgia for study. If no any 
additional information on said material will be filed into "SAKPATENTI", the published data on Appellation of 
Origin – "KHVANCHKARA" shall be reflected on Government Register for Georgraphical Indications and 
Appellation of Origin of Goods. 

ARTICLE 15 OF THE SPECIFICATION IS FORMULATED AS FOLLOWS: 

15. TRANSITIONAL PROVISIONS

Despite of the requirements of paragraph 9 of specification, the grape processing and wine 
production are permitted outside the micro-zone Khvanchkara, within the territory of Georgia, 
until December 2022. 
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