
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
ევროკავშირისა და საქართველოს ინტელექტუალური 

საკუთრების შესახებ პროექტი  

 
სემინარი მოსამართლეებისთვის ინტელექტუალური 

საკუთრების სფეროში არსებული სასამართლო 

გადაწყვეტილებების შესახებ  

 

 

 

     დღის წესრიგი 

 
 

 

 
11-12 ნოემბერი, 2022 წელი 

სასტუმრო „ქრაუნ პლაზა“ (ბორჯომი) 

ჰიბრიდული ფორმატი 

 

  

          



 

 
 

10 ნოემბერი 

 

16:00 – 17:00 ტრანსპორტირება თბილისიდან  

 

19:00 – 20:30 სადილი 

 

 

11 November 

 

10:15 – 10:30  რეგისტრაცია და Zoom-ში ჩართვა ვირტუალური 

მონაწილეებისათვის 

 

10:30 – 11:00 მისალმება  

ნინო ჩიქოვანი - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 

ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ თავმჯდომარის მოადგილე  

მარტინ მარიანოვი – EUGIPP პროექტის ხელმძღვანელი  

 

11:00 – 11:30 ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში არსებული სასამართლო 

გადაწყვეტილებების შესახებ კრებულის პრეზენტაცია 

მომხსენებელი:  

სოფიო მუჯირი, EUIPO ექსპერტი 

 

11:30 – 12:00 ყავის შესვენება 

 

12:00 – 13:00 პრეზენტაცია და დისკუსია აღრევის ალბათობასთან 

დაკავშირებული სასამართლო საქმეების შესახებ (Sabel, Canon, Lloyd 

Schufabrik) 

მომხსენებელი (ვირტუალური):  

ანდრე პოლმანი, EUIPO-ს სააპელაციო საბჭო 

  

13:00 – 14:00 სადილი 

 

 

14:00 – 15:00 პრეზენტაცია და დისკუსია საავტორო უფლებებთან 

დაკავშირებული სასამართლო საქმეების შესახებ („Cofemel and 

Brompton bicycle“) 



 

 
 

მომხსენებელი (ვირტუალური):  

ნატალი ბონომი-იუკი, მოსამართლე, ლიეჟის კომერციული 

სასამართლო, ბელგია  

 

15:00 – 16:00 პრეზენტაცია და დისკუსია გეოგრაფიული ტერმინის შემცველი 

სიმბოლოების აღწერილობით ხასიათთან დაკავშირებული 

სასამართლო საქმეების შესახებ 

მომხსენებელი (ვირტუალური):  

ანდრეი კრალიკი, EUIPO-ს სააპელაციო საბჭოები 

 

16:00 – 16:30 ყავის შესვენება 

 

16:30 – 17:15 პრეზენტაცია და დისკუსია სასამართლო საქმეების შესახებ - 

„Vorsprung durch Technik“ (სლოგანები), „Fack Ju Göhte“ (მორალი), 

„Ruiz-Picasso v OHIM“ (ნეიტრალიზაცია) 

მომხსენებელი (ვირტუალური):  

ხოსე კრესპო, EUIPO-ის იურიდიული დეპარტამენტი  

 

17:15 – 18:00 პრეზენტაცია და დისკუსია დიზაინებთან დაკავშირებულ 

სასამართლო საქმეებზე: „Cleaning devices“, „Shower drains“ 

მომხსენებელი (ვირტუალური):  

არნო ფოლიარდი, EUIPO-ს იურიდიული დეპარტამენტი 

 

17:30 – 17:45 შეჯამება და პირველი დღის დასასრული  

  

19:00 – 20:30 ვახშამი 

 

 

12 ნოემბერი 

 

09:45 – 10:00  რეგისტრაცია და Zoom-ში ჩართვა ვირტუალური 

მონაწილეებისათვის 

  

10:00 – 11:15 პრეზენტაცია და დისკუსია სასაქონლო ნიშნებთან/დიზაინებთან 

დაკავშირებული სასამართლო საქმეების შესახებ  

მომხსენებელი:  

სოფიო მუჯირი, EUIPO ექსპერტი 

 



 

 
 

11:15 – 11:45 ყავის შესვენება 

 

11:45 – 13:00 პრეზენტაცია და დისკუსია სასამართლო საქმეების შესახებ - Off-

white (აბსოლუტური საფუძვლები), Limoncello (შედარებითი 

საფუძვები) Stylo & Koton and Outsource 2 India 

(არაკეთილსინდისიერება) 

 

მომხსენებელი:  

მარის კურესკო, კლერკი (référendaire), ევროკავშირის საერთო 

სასამართლო 

 

13:00 – 14:30 სადილი  

 

14:30 – 15:45 პრეზენტაცია და დისკუსია სასამართლო საქმეების შესახებ - Tommy 

Hilfiger and Peterson, Basset and Kanal 5 TV4 (საავტორო უფლებები) 

მომხსენებელი:  

დეირან რუსანოვი, კლერკი (référendaire), ევროკავშირის საერთო 

სასამართლო 

 

 

15:45 – 16:15 ყავის შესვენება 

 

16:15 – 17:30 ჯგუფური დისკუსია 

მომხსენებლები:  

ქართველი მოსამართლეები 

EUIPO ექსპერტები 

ევროპის სასამართლოს (CJEU) წარმომადგენლები 

 

17:30 – 18:00 დასასრული შენიშვნები და სემინარის დასასრული  

 

19:30 – 21:00 ვახშამი 

 

 

13 November 

 

11:00 – 12:00 ტრანსფერი თბილისში  


