
                                                                  
 

ინტელექტუალური საკუთრება  
 

რა არის ინტელექტუალური საკუთრება 

 

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ფორმალური 

განმარტების მიხედვით ინტელექტუალური საკუთრება დაკავშირებულია 

ადამიანის გონების ქმნილებებთან, როგორიცაა გამოგონებები, ლიტერატურული 

და სახელოვნებო ნაწარმოებები, სიმბოლოები, სახელები, გამოსახულებები და 

დიზაინები, რომლებიც გამოიყენება კომერციულ საქმიანობაში. ფართო გაგებით 

ინტელექტუალური საკუთრება წარმოადგენს იმ უფლებათა ერთობლიობას, 

რომლებიც ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება სამრეწველო, 

სამეცნიერო, ლიტერატურულ და სახელოვნებო სფეროში. 

 

ინტელექტუალური საკუთრება ტრადიციულად იყოფა ორ დიდი ჯგუფად: 

საავტორო უფლებებად და სამრეწველო საკუთრებად.  

 

 სამრეწველო საკუთრების ობიექტებია: გამოგონებები, სამრეწველო 

ნიმუშები, ინტეგრალური მიკროსქემები, სასაქონლო ნიშნები და 

გეოგრაფიული აღნიშვნები. გარდა ამისა, სამრეწველო საკუთრებაზე 

უფლებების დაცვის ერთ-ერთ სახეს არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის 

აღკვეთაც წარმოადგენს. 

 

 საავტორო უფლება მოიცავს სამეცნიერო ნაშრომებს, ლიტერატურისა და 

ხელოვნების ნაწარმოებებს, როგორიცაა, რომანები, ლექსები, პიესები, 

ფილმები, მუსიკა, ნახატები, ფერწერული ტილოები, ფოტოსურათები, 

ქანდაკებები, არქიტექტურული პროექტები და სხვ. საავტორო უფლებით 

დაცვას ექვემდებარება, აგრეთვე, გონებრივი შრომის პროდუქტი, 

როგორიცაა, მაგალითად, კომპიუტერული პროგრამები და ელექტრონულ 

მონაცემთა ბაზები. 

 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლება 

 

საკუთრების ნებისმიერი სხვა უფლების მსგავსად, ინტელექტუალურ 

საკუთრებაზე უფლებები შემოქმედს ან პატენტის, სასაქონლო ნიშნის თუ 

საავტორო უფლების მფლობელს შესაძლებლობას აძლევს, მიიღოს სარგებელი 

საკუთარი ნაშრომიდან ან ინვესტიციიდან. ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებათა დაცვის ძირითადი პრინციპები მოცემულია ადამიანის უფლებათა 

საყოველთაო დეკლარაციის 27-ე მუხლში, რომლის მიხედვითაც: 

 

„ყოველ ადამიანს აქვს უფლება დაცული იყოს მისი მორალური და მატერიალური 

ინტერესები, როგორც შედეგი იმ მეცნიერული, ლიტერატურული და მხატვრული 

ნაშრომებისა, რომელთა ავტორს იგი წარმოადგენს. 

 



                                                                  
 

აღსანიშნავია, რომ ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მნიშვნელობა 

პირველად აღიარებულ იქნა 1883 წლის სამრეწველო საკუთრების დაცვის 

პარიზისა და ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებების დაცვის 1886 წლის 

ბერნის კონვენციების მიერ. 

 

ინტელექტუალური საკუთრება, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო 

ორგანიზაციის დამფუძნებელი 1967 წლის კონვენციის მიხედვით, მოიცავს 

უფლებებს, რომლებიც ეხება: 

 

1. ლიტერატურის, ხელოვნებისა და სამეცნიერო ნაწარმოებებს; 

2. მსახიობ-შემსრულებელთა გამოსვლებს, ფონოგრამებსა და საეთერო 

მაუწყებლობის პროგრამებს; 

3. გამოგონებებს ადამიანის საქმიანობის ყველა სფეროში; 

4. მეცნიერულ აღმოჩენებს; 

5. სამრეწველო ნიმუშებს; 

6.  სასაქონლო ნიშნებს, მომსახურების ნიშნებს, საფირმო სახელწოდებებსა და 

კომერციულ აღნიშვნებს; 

7. არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის აღკვეთას და ყველა სხვა უფლებას, 

რომლებიც გამომდინარეობს ინტელექტუალური საქმიანობიდან 

მრეწველობის, მეცნიერების, ლიტერატურის ან ხელოვნების სფეროებში”. 

 

 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვა საქართველოში 

 

1995 წლიდან საქართველოს კონსტიტუციით დაცულია ინტელექტუალური 

საკუთრება. ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, მსგავსად სხვა 

კონსტიტუციით განმტკიცებული უფლებებისა, წარმოადგენს მოქალაქისათვის 

მინიჭებული გარანტირებულ შესაძლებლობას, თავისი ნებით, საკუთარი 

შეხედულებისამებრ შეასრულოს ესა თუ ის მოქმედება, წამოაყენოს კანონიერი 

მოთხოვნები და დაიცვას საკუთარი ინტერესები. 

 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა სფეროში მოქმედებს შემდეგი 

ძირითადი საკანონმდებლო აქტები1: 

 

1. „საპატენტო“ კანონი (მიღებულია 1999 წელს) 

2. „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული 

აღნიშვნის შესახებ“ კანონი (მიღებულია 1999 წელს) 

3. „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ კანონი (მიღებულია 1999 

წელს) 

4. „დიზაინის შესახებ“ კანონი (მიღებულია 2010 წელს) 

                                                      
1
 ჩამოთვლილი საკანონმდებლო აქტების კონსოლიდირებულ ვერსიების გაცნობა  შესაძლებელია  საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებგვერდზე: matsne.gov.ge 



                                                                  
 

5. „ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ“ კანონი (მიღებულია 

2010 წელს) 

6. „ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგიის შესახებ“ კანონი (მიღებულია 

1999 წელს) 

7. „ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო 

ღონისძიებათა შესახებ“ კანონი (მიღებულია 1999 წელს) 

 

 

ინტელექტუალური საკუთრების სახეები 

 

 საავტორო უფლება 

 

საავტორო უფლებები არის უფლებები, რომელიც წარმოეშვება ავტორს მის მიერ 

შექმნილ ნაწარმოებთან დაკავშირებით. საქართველოს კანონმდებლობის 

მიხედვით აღნიშნული უფლება ვრცელდება მეცნიერების, ლიტერატურისა და 

ხელოვნების ნაწარმოებებზე, რომლებიც წარმოადგენს 

ინტელექტუალურშემოქმედებითი საქმიანობის შედეგს, განურჩევლად 

ნაწარმოების დანიშნულებისა, ავკარგიანობისა, ჟანრისა, მოცულობისა, 

გამოხატვის ფორმისა და საშუალებისა. ხოლო, არ ვრცელდება ოფიციალურ 

დოკუმენტებზე, სახელმწიფო სიმბოლოებზე, ფაქტებისა და მოვლენების შესახებ 

ინფორმაციაზე. 

 

საავტორო უფლების წარმოშობისთვის არ არის აუცილებელი ნაწარმოების რაიმე 

სახით რეგისტრაცია ან რაიმე ფორმალობის დაცვა, იგი წარმოიშობა ნაწარმოების 

შექმნისთანავე (ნაწარმოები შექმნილად ითვლება, როდესაც იგი გამოხატულია 

რაიმე ობიექტური ფორმით, რაც მისი აღქმისა და რეპროდუცირების საშუალებას 

იძლევა) და მოქმედებს ავტორის სიცოცხლეში და მისი გარდაცვალების შემდეგ 70 

წლის განმავლობაში. ამასთანავე, ნაწარმოებთან დაკავშირებული ავტორობის 

უფლების, სახელის უფლების, ნაწარმოების ხელშეუხებლობის უფლებისა და 

რეპუტაციის პატივისცემის უფლების დაცვა ხორციელდება უვადოდ. 

 

საავტორო უფლებების მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ ნაწარმოები 

შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერმა პირმა ჰონორარის გადახდის გარეშე. 

 

ავტორს ან სხვა უფლებამფლობელს შეუძლია ქონებრივი უფლებების გაყიდვა ან 

სხვა ფორმით გასხვისება მთლიანად ან ნაწილობრივ. მასვე შეუძლია აგრეთვე 

დაუთმოს ნებისმიერ პირს ნაწარმოების გამოყენების უფლება, ანუ გასცეს 

განსაკუთრებული და ჩვეულებრივი ლიცენზია. 

 

განსაკუთრებული ლიცენზიის შემთხვევაში მხოლოდ ლიცენზიანტი იღებს 

განსაკუთრებულ უფლებას, გამოიყენოს ნაწარმოები ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული სახით და ვადით. ხოლო ავტორს აღარ შეუძლია გასცეს ახალი 

ლიცენზია სხვა პირებზე. ამასთან, ლიცენზიანტი უფლებამოსილი ხდება, ნება 



                                                                  
 

დართოს ან აუკრძალოს ნებისმიერ პირს (მათ შორის თავად ავტორსაც) 

ნაწარმოების გამოყენება. 

 

ჩვეულებრივი ლიცენზიის დროს ავტორი ანიჭებს ლიცენზიანტს ნაწარმოების 

გამოყენების უფლებას სალიცენზიო ხელშეკრულებით განსაზღვრული სახით და 

ვადით. ამავე დროს, ავტორი ინარჩუნებს უფლებას გასცეს ასეთივე ლიცენზიები 

სხვა პირებზეც. 

 

კანონმდებლობით ასევე დაცულია საავტორო უფლებათა მომიჯნავე უფლებები, 

რომელთა სუბიექტები არიან: შემსრულებლები, ფონოგრამის ან ვიდეოგრამის და-

მამზადებლები და მაუწყებლობის ორგანიზაციები. 

 

 

 პატენტი 

 

პატენტი არის კანონის შესაბამისად პატენტის მფლობელის სახელზე გაცემული 

დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მისი გაცემის მომენტისათვის პატენტის 

მფლობელის განსაკუთრებულ უფლებებს. პატენტი შეიძლება გაიცეს 

გამოგონებაზე ან სასარგებლო რომლის ობიექტს წარმოადგენს  

 

 მოწყობილობა (მანქანა-მექანიზმები, დანადგარები, ხელსაწყოები, 

ელექტრონული სქემები და ა.შ.); 

 ნივთიერება (ხსნარები, შენადნობები, ქიმიური ნაერთები და ა.შ.); 

 ბიოლოგიური მასალა (მიკროორგანიზმების შტამები, მცე. ხერხი 

(ტექნოლოგიური პროცესები, ილეთები, ოპერაციები და ა.შ.). 

 ტექნიკის არსებული დონიდან ცნობილი პროდუქტის ახალი 

დანიშნულებით გამოყენება. 

 

გამოგონება/სასარგებლო მოდელი უნდა აკმაყოფილებდეს სამ 

პატენტუნარიანობის კრიტერიუმს. ესენია: 1. სიახლე (თუ იგი ცნობილი არ არის 

ტექნიკის არსებული დონით), 2. საგამომგონებლო დონე (თუ იგი 

სპეციალისტისათვის ცხადად არ გამომდინარეობს ტექნიკის არსებული დონიდან) 

და 3. სამრეწველო გამოყენებადობა (თუ შესაძლებელია მისი დამზადება ან მისით 

სარგებლობა მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა სფეროებში). 

 

პატენტი არ გაიცემა გამოგონებაზე/სასარგებლო მოდელზე, რომელიც:  

 

 ეწინააღმდეგება საჯარო წესრიგს;  

 ეხება ადამიანებისა და ცხოველებისათვის გათვალისწინებული 

მკურნალობის ქირურგიულ, თერაპიულ და დიაგნოსტიკურ ხერხებს. ეს 

წესი არ ვრცელდება მოწყობილობებსა და ნივთიერებებზე, რომლებიც 

გამოიყენება აღნიშნულ ხერხებში; 

 ეხება მცენარეთა და ცხოველთა ჯიშებს, აგრეთვე, მცენარეთა და ცხოველთა 

ჯიშის გამოყვანის უპირატესად ბიოლოგიურ ხერხებს. ეს წესი არ 



                                                                  
 

ვრცელდება მიკრობიოლოგიურ ხერხებსა და ამ ხერხებით მიღებულ 

პროდუქტებზე. 

 

გამოგონებად/სასარგებლო მოდელად არ მიიჩნევა: 

 

 აღმოჩენა, სამეცნიერო თეორია, მათემატიკური მეთოდი; 

 მხატვრული ქმნილება; 

 ალგორითმები, კომპიუტერული პროგრამა; 

 აღზრდის, სწავლების მეთოდი და სისტემა, ენის გრამატიკული სისტემა, 

გონებრივი ოპერაციების შესრულების მეთოდები, თამაშობების, 

გათამაშების წესები; 

 საქმიანობის და ორგანიზების მართვის მეთოდი; 

 ნაგებობის, შენობის, ტერიტორიის დაგეგმარების პროექტი და სქემა; 

 ინფორმაციის წარდგენა. 

 

პატენტი გამომგონებელს ანიჭებს უფლებას გარკვეული დროის განმავლობაში 

ისარგებლოს და მიიღოს სარგებელი თავისი გამოგონებით. კერძოდ, პატენტი მის 

მფლობელს ანიჭებს განსაკუთრებულ უფლებას, აუკრძალოს სხვა პირებს თავისი 

ნებართვის გარეშე პატენტით დაცული პროდუქტის დამზადება, გაყიდვა, 

გასაყიდად შეთავაზება, გამოყენება, იმპორტი ან სამოქალაქო ბრუნვაში სხვაგვარი 

ჩართვა, პატენტით დაცული ხერხის გამოყენება ან გასაყიდად შეთავაზება და, 

აგრეთვე, პატენტით დაცული ხერხით უშუალოდ მიღებული პროდუქტის 

გაყიდვა, გასაყიდად შეთავაზება, გამოყენება, იმპორტი ან სამოქალაქო ბრუნვაში 

სხვაგვარი ჩართვა. 

 

პატენტის მისაღებად განაცხადი უნდა წარედგინოს საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს ‒ „საქპატენტს“. პატენტის 

მიღების უფლება აქვს : 

 

 გამომგონებელს ფიზიკურ პირს, რომლის 

ინტელექტუალურშემოქმედებითი შრომის შედეგად შეიქმნა გამოგონება ან 

სასარგებლო მოდელი (თუ გამოგონება ან სასარგებლო მოდელი რამდენიმე 

პირის ერთობლივი შემოქმედებითი საქმიანობის შედეგია, თითოეული 

მათგანი მიიჩნევა გამომგონებლად), ან მის უფლებამონაცვლეს (ფიზიკურ 

ან იურიდიულ პირს); 

 დამსაქმებელს ან შემკვეთს, თუ გამოგონება ან სასარგებლო მოდელი 

შექმნილია დასაქმებულის ან შეკვეთის მიმღების მიერ სამსახურეობრივი 

მოვალეობის ან შეკვეთის შესრულების შედეგად. 

 

გამოგონების პატენტის ვადა არის ‒ 20 წელი, სასარგებლო მოდელის ‒ 10 წელი, 

განაცხადის შეტანის დღიდან და ვრცელდება მხოლოდ საქართველოს 

ტერიტორიაზე. განმცხადებელი განსაკუთრებულ უფლებებს მოიპოვებს 

პატენტის 

გაცემის დღიდან. 



                                                                  
 

 

პატენტმფლობელს შეუძლია უფლება მისცეს ან გასცეს ლიცენზია სხვა პირებზე 

პატენტის გამოყენების შესახებ, ურთიერთშეთანხმებული პირობებით. 

 

 სასაქონლო ნიშანი  

 

სასაქონლო ნიშანი არის სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც 

გამოისახება გრაფიკულად და განასხვავებს ერთი საწარმოს საქონელს ან/და 

მომსახურებას მეორე საწარმოს საქონლისა ან/და მომსახურებისაგან. სიმბოლო 

შეიძლება იყოს: სიტყვა ან სიტყვები, აგრეთვე ადამიანის სახელი; ასოები; 

ციფრები; ბგერები; გამოსახულება; სამგანზომილებიანი ფიგურა, მათ შორის, 

საქონლის ფორმა ან შეფუთვა ისევე, როგორც საქონლის სხვა გარეგნული 

გაფორმება ფერის ან ფერთა კომბინაციის გამოყენებით. 

 

საქართველოს კანონმდებლობა იცნობს ე.წ. კოლექტიურ ნიშნებსაც. კოლექტიური 

ნიშნის მფლობელია არა რომელიმე მეწარმე, არამედ მეწარმეთა გაერთიანება 

(ასოციაცია), რომლის წევრებიც იყენებენ მას, რათა მომხმარებელმა მათი 

პროდუქცია გააიგივოს გაერთიანების მიერ დადგენილი ხარისხის დონისა და 

სხვა მახასიათებლების, მათ შორის, გარკვეული გეოგრაფიული წარმოშობის მქონე 

პროდუქციასთან. 

 

სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლებები მოიპოვება საქპატენტში 

რეგისტრაციის ან საერთაშორისო რეგისტრაციის საფუძველზე. გამონაკლისს 

წარმოადგენს მხოლოდ საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნები, რომლებიც პარიზის 

კონვენციის შესაბამისად რეგისტრაციის გარეშეა დაცული.  

 

სასაქონლო ნიშნად არ რეგისტრირდება ნიშანი, რომელიც: 

 

 არ აკმაყოფილებს სასაქონლო ნიშნის განმარტებიდან გამომდინარე 

მოთხოვნებს;  

 არის ერთი არასტილიზებული (სტანდარტული) ასო ან ციფრი, ვინაიდან, 

ასეთ სიმბოლოს არ შესწევს უნარი განასხვავოს სხვადასხვა მეწარმეების 

მიერ წარმოებული პროდუქტი ან/ და გაწეული მომსახურება;  

 შესაბამისი საქონლისთვის აღწერილობითი ან/და 

არაგანმასხვავებელუნარიანია, საყოველთაოდ გამოიყენება, როგორც 

გარკვეული სახის საქონლის გვარეობითი ცნება, წარმოადგენს სამოქალაქო 

ბრუნვაში იმ საქონლისათვის დამახასიათებელ საყოველთაოდ 

დამკვიდრებულ ტერმინს ან სიმბოლოს, რომლისთვისაც მოითხოვება 

რეგისტრაცია. ამასთან, დასაშვებია აღწერილობითი ან 

არაგანმასხვავებელუნარიანი ნიშნის რეგისტრაციაც, თუ სასაქონლო ნიშნის 

მფლობელი დაამტკიცებს, რომ ამ ნიშანმა გამოყენების შედეგად შეიძინა 

განმასხვავებელუნარიანობა;  

 შეცდომაში შემყვანია ნიშნით წარმოებული საქონლის მიმართ; მცდარ 

წარმოდგენას უქმნის მომხმარებელს საქონლის თვისების, ხარისხის, 



                                                                  
 

გეოგრაფიული წარმოშობის ან საქონლის სხვა მახასიათებლების შესახებ, 

მცდარ წარმოდგენას უქმნის მომხმარებელს საქონლის გეოგრაფიული 

წარმოშობის მიმართ;  

 წინააღმდეგობაშია ზნეობის აღიარებულ ნორმებსა ან/და საჯარო 

წესრიგთან; მთლიანად ან რომელიმე შემადგენელი ელემენტით ემთხვევა 

საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ტერიტორიული ერთეულის არსებულ ან 

ისტორიულ დასახელებას, სახელმწიფო გერბს, დროშას, ემბლემას, მის 

სრულ ან შემოკლებულ სახელწოდებას; ოფიციალურ საკონტროლო, 

საგარანტიო, სასინჯ დამღას, ნიშანს (მათ შორის, საქონლის შესაბამისობის 

სასერტიფიკაციო ნიშანს), ბეჭედს, ორდენსა და მედალს, ფულის ნიშანს ან 

წარმოადგენს ასეთი სიმბოლოების იმიტაციას. აღნიშნული სიმბოლოების 

გამოყენება სასაქონლო ნიშნის ერთ-ერთ ნაწილად შესაძლებელია, თუ 

არსებობს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 

ან/და მფლობელის თანხმობა;  

 მსგავსია ან იდენტურია სხვა პირის სახელზე უფრო ადრე 

რეგისტრირებული ნიშნისა. 

 

სასაქონლო რეგისტრაციის უფლება აქვს ნებისმიერ ნებისმიერ ფიზიკურ ან 

იურიდიულ პირს, თვითონ ან წარმომადგენლის მეშვეობით. განსაკუთრებული 

უფლების მოქმედების ვადად განსაზღვრულია 10 წელი განაცხადის საქპატენტში 

წარდგენის თარიღიდან და შეიძლება გაგრძელდეს ყოველი შემდგომი 10 წლით, 

გაგრძელების ჯერადობის შეუზღუდავად. 

 

განსაკუთრებული უფლების მქონე პირს შეუძლია აუკრძალოს მესამე პირს, მისი 

თანხმობის გარეშე: 

 

 სამოქალაქო ბრუნვაში გამოიყენოს ისეთი ნიშანი, რომელიც დაცული 

სასაქონლო ნიშნის იდენტური ან მსგავსია, ხოლო საქონელი იდენტური ან 

იმდენად მსგავსია, რომ ჩნდება ამ ნიშნების აღრევის, მათ შორის, 

ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა. სასაქონლო ნიშნის დატანა 

საქონელზე ან მის შეფუთვაზე, სასაქონლო ნიშნის გამოყენებით 

მომსახურების შეთავაზება ან გაწევა, სასაქონლო ნიშნის გამოყენება 

რეკლამისათვის ან საქმიან ქაღალდებზე და სხვ. 

 ამასთან, განსაკუთრებული უფლების მქონე პირს არა აქვს უფლება 

აუკრძალოს მესამე პირს სამოქალაქო ბრუნვაში სასაქონლო ნიშნად 

გამოიყენოს საკუთარი სახელი ან მისამართი, თუ ისინი ემთხვევა 

განსაკუთრებული უფლების მქონე პირის სასაქონლო ნიშანს. 

 

ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს ნება დართოს ან აკრძალოს მისი ნიშნის მსგავსი 

ან იდენტური ნიშნის გამოყენება მსგავსი ან იდენტური საქონლისთვის, ასევე, 

შეუძლია სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლება გადასცეს მთლიანად ან 

ნაწილობრივ, ან გასცეს ლიცენზია. 

 

 დიზაინი  



                                                                  
 

 

დიზაინი არის მთლიანი პროდუქტის ან მისი ნაწილის გამოხატულება, რომელიც 

გამომდინარეობს თვით პროდუქტის ნიშნებისაგან, მათ შორის, ხაზებისაგან, 

კონტურებისაგან, ფერებისაგან, ფორმისაგან, ტექსტურისაგან ან/და მასალისაგან, 

ან პროდუქტის მორთვისგან. ხოლო პროდუქტი არის ნებისმიერი სამრეწველო ან 

ხელნაკეთი საგანი, მათ შორის, საფუთავი, გაფორმება, გრაფიკული სიმბოლო, 

ტიპოგრაფიული შრიფტი, შედგენილ პროდუქტში ჩასართავად განკუთვნილი 

შემადგენელი ნაწილი, კომპიუტერული პროგრამის გარდა. 

 

დიზაინი ექვემდებარება დაცვას თუ ის აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 

 დიზაინი უნდა იყოს ახალი. დიზაინის განაცხადის საქპატენტში შეტანამდე 

არ უნდა არსებობს საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი სხვა იდენტური 

დიზაინი. დიზაინები იდენტურად მიიჩნევა იმ შემთხვევაშიც, თუ ისინი 

უმნიშვნელო ელემენტებით განსხვავდება. 

 დიზაინი უნდა იყოს ინდივიდუალური. დიზაინი ინდივიდუალურია, თუ 

საერთო შთაბეჭდილება, რომელსაც ის ახდენს ინფორმირებულ 

მომხმარებელზე, განსხვავდება საერთო შთაბეჭდილებისაგან, რომელსაც 

იმავე მომხმარებელზე ახდენს სხვა დიზაინი, რომელიც საჯაროდ 

ხელმისაწვდომი გახდა განაცხადის წარდგენის ან პრიორიტეტის 

თარიღამდე. 

 

დიზაინის სამართლებრივი დაცვის ფარგლებს განსაზღვრავს მისი გამოსახულება 

და სამართლებრივი დაცვა არ ვრცელდება დიზაინში ჩართულ სიტყვაზე ან 

სიტყვათა წყობაზე.  

 

დიზაინზე განსაკუთრებული უფლებები წარმოიშობა საქპატენტში რეგისტრაციის 

შემთხვევაში განაცხადის შეტანის თარიღიდან, ასევე ჰააგის შეთანხმების 

საფუძველზე საერთაშორისო რეგისტრაციის გავრცელების გზით.  საქპატენტში 

რეგისტრირებულ დიზაინზე გაიცემა მოწმობა. დიზაინი რეგისტრირდება 

განაცხადის შეტანიდან 5 წლის ვადით და მისი მოქმედება შეიძლება გაგრძელდეს 

მომდევნო 5 წლით, 25 წლის ამოწურვამდე, თუ გადახდილი იქნება ვადის 

გაგრძელებისთვის დაწესებული საფასური. 

 

დიზაინის რეგისტრაცია მის მფლობელს ანიჭებს განსაკუთრებულ უფლებას, ნება 

დართოს ან აკრძალოს მისი დიზაინის შემცველი პროდუქტის გამოყენება, რაც 

მოიცავს მის დამზადებას, გაყიდვას, იმპორტ-ექსპორტს ან სამოქალაქო ბრუნვაში 

სხვაგვარ ჩართვას და ასეთი პროდუქტის შენახვას ამ მიზნებისათვის. დიზაინის 

მფლობელს უფლება აქვს გაყიდოს ან სხვა გზით გაასხვისოს დიზაინი, ან გასცეს 

ლიცენზია მის გამოყენებაზე. 

 

 

 ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები 

 



                                                                  
 

ადგილწარმოშობის დასახელება არის გეოგრაფიული ადგილის, რაიონის, 

რეგიონის, გამონაკლის შემთხვევაში, ქვეყნის თანამედროვე ან ისტორიული 

სახელი გამოყენებული იმ საქონლის მოსანიშნად: 

 

 რომელიც წარმოშობილია ამ გეოგრაფიული ადგილიდან; 

 რომლის განსაკუთრებული ხარისხი და თვისებები მთლიანად ან 

ძირითადად განპირობებულია მხოლოდ ამ გეოგრაფიული ადგილის 

ბუნებრივი გარემოთი და ადამიანის ფაქტორით; 

 რომლის წარმოება, ნედლეულის დამზადება და დამუშავება ხდება ამ 

გეოგრაფიული ადგილის საზღვრებში. 

 

რაც შეეხება გეოგრაფიულ აღნიშვნას, ეს არის სახელი ან სხვა რაიმე სიმბოლო, 

რომელიც მიუთითებს გეოგრაფიულ ადგილზე და გამოყენებულია იმ საქონლის 

მოსანიშნად: 

 

 რომელიც წარმოშობილია ამ გეოგრაფიული ადგილიდან; 

 რომლის სპეციფიკური ხარისხი, რეპუტაცია ან სხვა მახასიათებლები 

დაკავშირებულია ამ გეოგრაფიულ ადგილთან; 

 რომლის წარმოება ან ნედლეულის დამზადება ან დამუშავება ხდება ამ 

გეოგრაფიული ადგილის საზღვრებში. 

  

ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის დაცვა ხდება 

„საქპატენტში“ მათი რეგისტრაციის ან საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე. 

გეოგრაფიულ აღნიშვნად არ რეგისტრირდება სახელი ან სხვა რაიმე სიმბოლო, 

რომელიც: შესაძლებელს ხდის მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას მომხმარებელს 

საქონლის წარმოშობის შესახებ; შეურაცხყოფს ან ეწინააღმდეგება ეროვნულ 

ღირსებას, რელიგიას, ტრადიციას, ზნეობრივ ნორმებს; ემთხვევა მცენარეთა ან 

ცხოველთა ჯიშის სახელს, რამაც შეიძლება მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას 

მომხმარებელს საქონლის წარმოშობის შესახებ. 

 

საქართველოს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უფლება აქვთ, 

ადგილწარმოშობის დასახელება ან გეოგრაფიული აღნიშვნა სხვა სახელმწიფოში 

სარეგისტრაციოდ წარადგინონ მხოლოდ მისი საქართველოში რეგისტრაციის 

შემდეგ. 

 

ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის 

რეგისტრაციიდან გამომდინარე, აკრძალულია: 

 

 რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული 

აღნიშვნის ნებისმიერი პირდაპირი ან არაპირდაპირი კომერციული 

გამოყენება ისეთ საქონელთან კავშირში, რომელზედაც არ ვრცელდება 

რეგისტრაცია, იმდენად, რამდენადაც აღნიშნული საქონელი 

რეგისტრირებული საქონლის მსგავსია; ან ამ რეგისტრირებული სახელით 

ნებისმიერი ისეთი სარგებლობა, რომელიც იყენებს რეგისტრირებული 



                                                                  
 

ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის 

რეპუტაციას; 

 რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული 

აღნიშვნის ისეთი გამოყენება, რომელიც სიტყვა-სიტყვით, ზუსტად 

მიუთითებს საქონლის წარმოების, მისი ნედლეულის დამზადების ან 

დამუშავების ადგილზე, მაგრამ ქმნის მცდარ წარმოდგენას საქონლის 

წარმოშობის შესახებ; 

 ისეთი სახელის ან სიმბოლოს გამოყენება, რომელიც წარმოადგენს 

რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული 

აღნიშვნის მიბაძვას, თუნდაც თარგმანში, ან ისეთ სიტყვებთან ერთად 

როგორიცაა „ტიპის“, „სტილის“, „მსგავსი“, „ნაირი“, „მეთოდით“ და ა.შ.; 

  საქონლის შეფუთვაზე, საქონელთან დაკავშირებულ დოკუმენტებში ან 

რეკლამაში ისეთი სიმბოლოს გამოყენება, რომელსაც შეცდომაში შეჰყავს 

მომხმარებელი საქონლის წარმოშობის ადგილის, განსაკუთრებული 

ხარისხის ან თვისებების შესახებ; 

 

ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც მოიპოვებს ან გადაამუშავებს 

ნედლეულს, ან აქვს მოქმედი საწარმო რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის 

დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის შესაბამის გეოგრაფიული ადგილის 

საზღვრებში და წარმოებული საქონლის განსაკუთრებული ხარისხი, თვისებები 

და რეპუტაცია მთლიანად ან ძირითადად განპირობებულია ამ გეოგრაფიული 

ადგილით ან დაკავშირებულია ამ გეოგრაფიულ ადგილთან, შეუძლია 

„საქპატენტში“ წარადგინოს განაცხადი რეგისტრირებული ადგილწარმოშობის 

დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოყენებაზე უფლების 

მოსაპოვებლად. ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის 

რეგისტრაცია უვადოა. 

 

ასოცირების ხელშეკრულებით საქართველომ და ევროკავშირმა აღიარეს 

ერთმანეთის ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები 

(იხ. საქართველოში დაცული ევროპული გეოგრაფიული აღნიშვნები: ღვინოები, 

სპირტიანი სასმელები, არომატიზებული ღვინოები, სხვა სურსათი;2 

ევროკავშირში დაცული ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნები: ღვინოები, 

სპირტიანი სასმელები, სხვა სურსათი)3 

 

საქართველო გლობალურ ინდექსებში  

 

2019 წლის ინოვაციის გლობალური ინდექსის მიხედვით საქართველო 48-ე 

ადგილს იკავებს 129 ქვეყანას შორის.  წინა წელთან შედარებით მაჩვენებელი 11 

საფეხურით გაუმჯობესდა. გაუმჯობესების მთავარ ინდიკატორებად ანგარიშში 

მითითებულია მაღალტექნოლოგიური იმპორტი, საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო მომსახურების (ICT) ექსპორტი და სამრეწველო ნიმუშების 

                                                      
2
 http://asocireba.ge/show_article.php?id=221#danarti17daEU 

3
 http://asocireba.ge/show_article.php?id=221#danarti17cGEO 



                                                                  
 

დიზაინი. ინოვაციის გლობალური ინდექსის მიხედვით ქვეყნები ფასდება შვიდი 

კრიტერიუმით: 

 

1. ინსტიტუტები/ინსტიტუციური მოწყობა; 

2. ადამიანური კაპიტალი და კვლევა; 

3. ინფრასტრუქტურა (სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა და 

ეკოლოგიური მდგრადობა); 

4. ბაზრის განვითარება (market sophistication) (ბაზრის პირობები და სავაჭრო 

ოპერაციების ოდენობა); 

5. ბიზნესის განვითარება (business sophistication) (რამდენად უწყობენ 

კომპანიები ხელს ინოვაციებს); 

6. ცოდნა და ტექნოლოგიის წარმოება (knowledge and technology outputs) 

(ცოდნისა და ტექნოლოგიის როლი გამოგონებებისა და ინოვაციების 

შექმნაში); 

7. შემოქმედებითი წარმოება (creative outputs) (აფასებს შემოქმედებითობის 

როლს ინოვაციებში).4 

 

 

2019 წლის საკუთრების დაცვის საერთაშორისო ინდექსში საქართველო 70-ე 

ადგილს იკავებს. რეიტინგი სამი სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება, 

რომელთაგანაც ერთ-ერთია ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა.  აღნიშნულ 

კომპონენტში საქართველო 124-ე ადგილზეა.5 

 

მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია 

 

მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია ერთ-ერთია 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სიტემაში შემავალი სპეციალიზირებული 

დაწესებულებებიდან, რომელიც 1967 წელს დაფუძნდა და  1970 წლიდან დაიწყო 

საქმიანობა. ორგანიზაციის მიზანს წარმოადგენს უზრუნველყოს მსოფლიო 

მასშტაბით ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, სახელმწიფოთა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლობის გზით. ტექნოლოგიური 

ინოვაციებში სწრაფი ცვლილებებისა და ვაჭრობის გლობალიზაციის პირობებში 

აღნიშნული ორგანიზაცია თამაშობს წამყვან როლს სხვადასხვა ქვეყნისთვის 

დახმარების კუთხით, რათა ისინი სწრაფად მოერგონ და ადაპტირდნენ არსებულ 

რეალობასთან. 

 

ორგანიზაცია წარმოადგენს თვით დაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებას და მასში 

დღეის მდგომარეობით გაწევრიანებულია 193  სახელმწიფო. საქართველო 

მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის წევრია 1991 წლიდან. 

ორგანიზაციის შტაბბინა მდებარეობს ქალაქ ჟენევაში, შვეიცარიაში. 

                                                      
4
 Global Innovation Index 2019, Georgia; https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/ge.pdf 

5
 International Property Rights Index (IPRI), 2019, Georgia; 

https://www.internationalpropertyrightsindex.org/country/georgia 



                                                                  
 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1. What is Intellectual Property? The World Intellectual Property Organization 

(WIPO); 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 

2. Intellectual Property Handbook, The World Intellectual Property Organization 

(WIPO), 2004; 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf 

3. „საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს 

მოქალაქეობა“, გამომცემლობა „პეტიტი“, თბილისი 2013;  

4. ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, მეორე გამოცემა, დავით 

ძამუკაშვილი, 2002; 

5. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 

,,საქპატენტის“ ოფიციალური ვებ-გვერდი. http://www.sakpatenti.gov.ge/ 

6. სასაქონლო ნიშანი, სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“, 2016;  

http://www.sakpatenti.gov.ge/media/publication_pdf/Trademark_Broshura_xaCM

dQy.pdf 

7. გამოგონება და სასარგებლო მოდელი, სსიპ საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“, 2016; 

http://www.sakpatenti.gov.ge/media/publication_pdf/Gamogoneba_Broshura_pyoi

qBI.pdf 

8. ვებგვერდი www.asocireba.ge/; 

9. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე www.matsne.gov.ge; 

 

 

 

 


