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საქპატენტი

• საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

• თავმჯდომარეს 4 წლის ვადით ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი

• საქპატენტი ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 
წინაშე

• საქპატენტის  ფუნქციები და უფლებამოსილება განისაზღვრება მისი 
დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.



საქპატენტის ფუნქციები
• სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მისი იმპლემენტაცია;

• ობიექტების ექსპერტიზა და რეგისტრაცია;
• სასაქონლო ნიშნების, დიზაინების, გეოგრაფიული აღნიშვნების/ადგილწარმოშობის დასახელებების, მცენარეთა და 

ცხოველთა ჯიშების რეგისტაცია;

• გამომოგონებასა და სასარგებლო მოდელზე პატენტის გაცემა;

• ნაწარმოების დეპონირება.

• კანონშემოქმედებითი საქმიანობა;

• საზოგადოების ცოდნის ამაღლება;

• შესაბამისი მომსახურების გაწევა (კონსულტაციები, ძიება, ბიბლიოთეკა და ა.შ.).



საერთაშორისო 
ხელშეკრულებები

• სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენცია;

• ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებების დაცვის შესახებ ბერნის კონვენცია;

• შემსრულებლების, ფონოგრამების დამამზადებლებისა და სამაუწყებლო ორგანიზაციების 
უფლებათა დაცვის შესახებ რომის საერთაშორისო კონვენცია;

• შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული 
ასპექტების შესახებ (TRIPS);

• ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ მადრიდის შეთანხმებასთან დაკავშირებული 
ოქმი;

• ხელშეკრულება საპატენტო კოოპერაციის შესახებ (PCT);

• დიზაინების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ ჰააგის შეთანხმება (ჟენევის აქტი);

• და სხვა



ეროვნული კანონმდებლობა

• საპატენტო კანონი;

• კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ;

• კანონი საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის 
შესახებ;

• კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ;

• კანონი დიზაინის შესახებ;

• კანონი ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ;

• კანონი ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგიის შესახებ;

• კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა 
შესახებ;



ეროვნული კანონმდებლობა

• საქართველოს კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან 
დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ;

• სისხლის სამართლის კოდექსი;

• სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

• ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;



აღსრულების მექანიზმები

• სასაზღვრო ღონისძიებები - შემოსავლების სამსახურის საბაჟო 
დეპარტამენტი;

• სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა -

• ადმინისტრაციული პასუხიმგებლობა -საგადასახადო მონიტორინგის 
დეპარტამენტი;

• სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.



DCFTA

• ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში არსებულ კანონმდებლობაში შეტანილი 
ცვლილებები;
• სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლების დაცვა;

• ქმედებების შეწყვეტა;

• ზიანის ანაზღაურება;

• ერთჯერადი ფულადი კომპენსაციის გადახდა.

• სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (კარი მეშვიდე);
• მტკიცებულებათა უზრუნველყოფის ღონისძიებები;

• ინფორმაციის მიღების უფლება;

• სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები.

• კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა 
შესახებ;
• Ex officio პროცედურა.



ინტელექტუალური საკუთრების აღსრულების საკოორდინაციო საბჭო

• საქპატენტი;

• ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

• ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური;

• საბაჟო დეპარტამენტი;

• შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

• მთავარი პროკურატურა;



EUGIPP

• აღსრულების კომპონენტი

• კანონმდებლობის დახვეწა

• ცნობიერების ამაღლება



მადლობა 
ყურადღებისათვის

თამარ ჯაფარიძე
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