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შესავალი

პრაქტიკის დაახლოების მნიშვნელობა

საერთო პრაქტიკის ზოგადი მიმოხილვა

CP10 - ინტერნეტით დიზაინებზე ინფორმაციის გახსნის შეფასების 
კრიტერიუმები

სტრუქტურა



შესავალი

შიდა განვითარება

• უწყების და
ექსპერტიზის
გამართული

ფუნქციონირება

გარე ურთიერთობები

ორიენტაცია მოსარგებლეებზესაჯ→ არო
კონსულტა

ციები

საჯარო კონსულტაციები



პრაქტიკის დაახლოება - მნიშვნელობა

საერთო ქსელი
ინტელექტუალური საკუთრების

უწყებები, მოსარგებლეთა ასოციაცები
და სხვა ინტელექტუალური
საკუთრების ორგანიზაციები

EUIPN Website

https://www.tmdn.org/network/web/guest


ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ქსელი - EUIPN

• პროექტზე დაფუძნებული მიდგომა

• მიზნებს და პრიორიტეეტებს ადგენენ ქსელის წევრი ქვეყნები

• EUIPO უზრუნველყოფს ინფრასრუქტურას და რესურსებს

• ინიციატივები:

• თანამშრომლობის დაფინანსების პროგრამები

• დაახლოების პროგრამები



CONVERGENCE

დაახლოების პროექტი- მიზანი

სიცხადე და გამჭვირვალობა

დროის და 
ხარჯების 
დაზოგვა

ხარისხი და 
გამოყენებადო

ბა

სიცხადე და 
გამჭვირვალობ

ა

სამერთლებრივი 
სიმტკიცე

დაახლოება

. 

სამართლებრივი სიმტკიცე

ხარისხი და 
გამოყენებადობა

დროის და ხარჯების 
დაზოგვა1

2 3

4



CP3: აბსოლუტური საფუძვლები - აღწერილობითი/არაგანმასხვავებელუნარიანი სიტყვების 
შემცველი გამოსახულებითი ნიშნები

CP6: დიზაინის გრაფიკულად გამოსახვა

CP8: სასაქონლო ნიშნის გამოყენება სხვა ფორმით ვიდრე რეგისტრირებულია

CP9: სიტყვირი და გამოსახულებითი ელემენტების შემცველი3D ნიშნების 
განმასხვავებლობა 

CP4: შავ-თეთრი ნიშნების დაცვის ფარგლები

CP5: შედარებითი საფუძვლები – აღრევის შესაძლებლობა (არაგანმასხვავებელუნარიანი/სუსტი 
ელემენტების გავლენა)

CP10: ინტერნეტით დიზაინებზე იფორმაციის გახსნის შეფასების კრიტერიუმები

CP11: ახალი ტიპის სასაქონლო ნიშნები

CP12: გამოყენების მტკიცება სააპელაციო პროცედურებისას

EUIPN პრაქტიკის დაახლოების პროექტი



❖ ფოკუსირება პრაქტიკაზე→ არ საჭიროებს საკანონმდებლო ცვლილებებს

❖ მონაწილე ეროვნული ინტელექტუალური საკუთრების უწყებების მიერ
იმპლემენტაციის მზაობა

დაახლოების პროქტები- პრინციპები

ერთობლივად შემუშავებული უწყებების და
მოსარგებლეების მიერ



´საერთო კომუნიკაცია´

ქვეყნდება ელექტრონულად

დაახლოების პროექტი - შედეგები



EUIPO-ს
გაიდლაინებში
შეტანა

დაახლოების პროექტი - შედეგები



თანამშრომლობა არა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან



CP10: ინტერნეტით დიზაინებზე ინფორმაციის
გახსნის შეფასების კრიტერიუმები



ინტერნეტით დიზაინებზე 
ინფორმაციის გახსნის  
შეფასების კრიტერიუმები

პრაქტიკა

CP10: სტრუქტურა

დოკუმენტი შედგება ორი ნაწილისგან

პირველი ნაწილი: კრიტერიუმების
მოკლე შეჯამება (ინტეგრირებული
დიზაინის სახელმძღვანელოში)  

მეორე ნაწილი: კრიტერიუმების
დეტალური აღწერა მაგალითებით

დანართი: ტერმინოლოგიური ლექსიკონი



კრიტერიუმები და რეკომენდაციები შემდეგ საკითხებზე:

1. ინტერნეტში დიზაინის გამჟღავნების წყაროები

2. ინფორმაციის გახსნის შესაბამისი თარიღის დადგენა

3. ინტერნეტით მოპოვებული მტკიცებულებების წარმოდგენის
საშუალებები

4. გამონაკლისები დიზაინის ინტერნეტით ხელმისაწვდომობის
შესახებ

CP10: პრაქტიკის ფარგლები

დოკუმენტი არ მოიცავს
შესაბამის სექტორში სპეციალიზებული წრეების
შეფასებას



CP10: შესავალი - ძირითადი პრინციპები

თუ …
თუ ის გამოქვეყნდა ან გამოიფინა, ან გამოიყენებოდა ვაჭრობაში ან სხვაგვარად მოხდა დიზაინზე 
ინფორმაციის გახსნა, განაცხადის შეტანის ან პრიორიტეტის თარიღამდე

გარდა იმ შემთხვევებისა …
როდესაც ჩვეულებრივ დიზაინზე ინფორმაციის გახსნა არ უნდა მომხდარიყო

1

2

ორ საფეხურიანი ტესტი: დიზაინი საჯაროდ
ხელმისაწვდომია



CP10: შესავალი - ძირითადი პრინციპები

კონფიდენციალურობა

გამონაკლისები

დიზაინერის/უფლებამონაცვლის
მიერ 12 - თვიან პერიოდში

არაკეთილსინდისიერება



CP10: შესავალი - ძირითადი პრინციპები

წყარო

დიზაინი თარიღი

• შესაძლო წყაროები
• თავისებურებები

• შესაბამისი თარიღის
დადგენა

• მტკიცებულებების
წარდგენის
საშუალებები

• მტკიცებულებებში
დიზაინის
გამოსახულების
წარდგენა



• ვებგვერდები
• ელ-კომერციის 

პლატფორმები
• სოციალური მედია
• ონლაინ მონაცემთა 

ბაზები
• აპები
• ელ-ფოსტა
• ფაილის გაზიარება



ინტერნეტით ინფორმაციის გახსნის წყაროები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები

WEBSITES

• ელ-კომერციის პლატფორმები

• ონლაინ მონაცემთა ბაზები

• სოციალური მედია

ტიპები:

ვე
ბგ

ვე
რ

დ
ებ

ი



ZR 187/16 of 11/01/2018 (‘Ballerina shoes’) , § 26 - 27

Federal Supreme Court of Germany I

CP10

ელ მაღაზიაში პროდუქტის გასაყიდად
შეთავაზება = ინფორმაციის გახსნა

ინტერნეტით ინფორმაციის გახსნის წყაროები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები

ელ-კომერციის პლატფორმები

ვე
ბგ

ვე
რ

დ
ებ

ი

Convergence Project: CP10. Criteria for assessing disclosure of designs on the internet



T-513/09 of 16/12/2010 (‘Ornamentación’), § 20

General Court

ონლაინ მონაცემთა
ბაზები

T-251/14 of 15/10/2015 (‘Doors (part of)’),

§ 22

General Court დიზაინის გამოქვეყნება საჯარო უწყებების
მონაცემთა ბაზებში = ინფორმაციის გახსნას

CP10

ინტერნეტით ინფორმაციის გახსნის წყაროები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები
ვე

ბგ
ვე

რ
დ

ებ
ი

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=79024&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169801&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6580894


სოციალური მედია

ICD 10 141 of 17/01/2017 (‘Christmas decorations’), 

pg. 3

EUIPO

37 O 17964/17 of 31/01/2018 (‘Mythos H.’), 

§ 27 - 28

Munich Regional Court I

• ინფორმაციის წარდგენა შესაბამისი
სოციალური მედიის მომსახურების
მიზნებთან და ხასიათთან დაკავშირებით

CP10

• სოციალრი მედია ფართოდ გამოიყენება
დიზაინერების მიერ მათი ნამუშევრების
და პროდუქტების გასაზიარებლად

• როდესაც ამონაბეჭდი არ შეიცავს სრულ
ინფომრაციას, საჭიროა დამატებითი
ინფორმაციის წარდგენა

ICD 10 729 of 27/04/2018 (‘Sofas’), pg. 6 

EUIPO

ინტერნეტით ინფორმაციის გახსნის წყაროები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები
ვე

ბგ
ვე

რ
დ

ებ
ი

ICD 10 364 of 05/12/2016 (‘Animal clothing’), 

pg. 3

EUIPO

https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/002590471-0001/download/CLW/INV/2017/EN/20170117_000010141.pdf?app=caselaw&casenum=000010141&trTypeDoc=NA
https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/002722124-0002/download/CLW/INV/2018/EN/20180427_000010729.doc?app=caselaw&casenum=000010729&trTypeDoc=NA
https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/002822312-0001/download/CLW/INV/2016/EN/20161205_000010364.pdf?app=caselaw&casenum=000010364&trTypeDoc=NA


ინტერნეტით ინფორმაციის გახსნის წყაროები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები

რეკომენდაციები

01

02

03

04

ვებგვერდიდან აღებული მტკიცებულებები წარმოდგენილი უნდა იყოს 
ამონაბეჭდის მასალის ან შესაბამისი ინფორმაციის სკრინშოტის სახით.

წარმოდგენილი მტკიცებულებები უნდა ასახავდეს შესაბამისი დიზაინის მკაფიო 
სურათს, სადაც ნაჩვენებია მისი ნიშნები, ინფორმაციის გახსნის თარიღი და URL
მისამართი.

ინფორმაციის წარდგენა კონკრეტული ვებგვერდის მიზნისა და ძირითადი 
მახასიათებლების შესახებ

დაბეჭდვის თარიღი ჩაითვლება დიზაინზე ინფორმაციის გახნის თარიღად, თუ 
დოკუმენტის შინაარსიდან ან ნებისმიერი მტკიცებულებიდან არ დადგინდება 
სხვა უფრო ადრინდელი თარიღი.

WEBSITES

ვე
ბგ

ვე
რ

დ
ებ

ი



ინტერნეტით ინფორმაციის გახსნის წყაროები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები

• სირთულე - ინფორმაცია შეიძლება იყოს
დროებითი

• შეზღუდული ვებ დაარქივების სერვისი

• შეზღუდული შესაძლელობები ამონაბეჭდის
გასაკეთებლად

სირთულეები

APPS

App 

version

• ერთი და იგივე რელევანტური
კონტენტი

• განსხვავება მტკიცებულებების
წარდგენის საშუალებაში

აპ
ებ

ი

Website 

version



ინტერნეტით ინფორმაციის გახსნის წყაროები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები

ინფორმაციის ამოღება ვებგვერდის ვერსიიდან (ასეთის არსებობისას) და არა თვით 
აპიდან.

თუ ვებგვერდის ვერსია არ არის ხელმისაწვდომი, მაშინ შესაძლებელია მობილური 
მოწყობილობის სკრინშოტის გამოყენება 

სკრინშოტის თარიღი ჩაითვლება დიზაინზე ინფორმაციის გახნის თარიღად, თუ 
დოკუმენტის შინაარსიდან ან ნებისმიერი მტკიცებულებიდან არ დადგინდება სხვა 
უფრო ადრინდელი თარიღი.

ინფორმაციის წარდგენა კონკრეტული ვებგვერდის მიზნისა და ძირითადი 
მახასიათებლების შესახებ
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ელ ფოსტა ტრადიციულად განიხილება პირადი მიმოწერისთვის. თუ ელ
ფოსტის მიზანია პროდუქტის რეკლამირება მაშინ არ ჩაითვლება პირად
კორესპონდენციად

მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ელ ფოსტის შინაარსი, მიზანი და
მიმღები და არა ფორმა

ინტერნეტით ინფორმაციის გახსნის წყაროები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები
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ინტერნეტით ინფორმაციის გახსნის წყაროები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები

დიზაინის შემცველი ფაილის ატვირთვა ფაილის გაზიარების სისტემაში= 

ინფორმაციის გახსნას

2 მნიშვნელოვანი ასპექტი: 

• კავშირის დადგენა დიზაინის შემცველი დოკუმენტის შინაარსსა და დოკუმენტის 
გაზიარების სისტემაში არსებული დოკუმენტის მითითებას შორის;

• შესაბამისი თარიღი

FILE
SHARING
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• საძიებო სისტემებისა და 
ვებგვერდის დაარქივების 
მომსახურების მიერ 
უზრუნველყოფილი 
თარიღები

• სასამართლო ექსპერტიზის 
პროგრამული 
უზრუნველყოფის 
ინსტრუმენტები

• კომპიუტერის მიერ 
გენერირებული 
ინფორმაცია დროის 
აღნიშვნის შესახებ



ინფორმაციის გახსნის შესაბამისი თარიღის დადგენა

CP10: პრაქტიკის პრინციპები

საძიებო სისტემები
იძლევა საშუალებას
გარკვეული დროის
მონაკვეთში მოიძონ
ინფორმაცია
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CP10: პრაქტიკის პრინციპები

თარიღი შეიძლება იყოს
ვებგვერდის რეგისტრაციის
თარიღი ან ინსტრუმენტით
ქეშრების თარიღი

პრობლემები
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ინფორმაციის გახსნის შესაბამისი თარიღის დადგენა

Convergence Project: CP10. Criteria for assessing disclosure of designs on the internet

გაოიყენეთ
ფრთხილად!



CP10: პრაქტიკის პრინციპები

ვებგვერდის დაარქივების 
მომსახურებები (როგორიცაა: „WayBack-
ის მანქანა“) შეიძლება მნიშვნელოვანი 
ინსტრუმენტი იყოს ინფორმაციის 
გახსნის თარიღის დასადასტურებლად.

• ხელმისაწვდომია 
დაარქივებული ვებგვერდები ან 
მათი ნაწილები, იმ სახით, 
როგორც ჩანდნენ დროის 
გარკვეულ პერიოდში

• შესაძლებელია მათი 
დათვალიერება და ნავიგაცია.

S
e
a
rc

h
 e

n
g
in

e
s
 a

n
d
 w

e
b
s
it
e
 a

rc
h
iv

in
g
 s

e
rv

ic
e
s

ინფორმაციის გახსნის შესაბამისი თარიღის დადგენა



• გამოსახულებები და 
ვიდეოები

• ამონაბეჭდი და 
სკრინშოტი

• მეტამონაცემები
• URL მისამართები და 

ჰიპერლინკები
• წერილობითი 

მტკიცებულებები



CP10: პრაქტიკის პრინციპები

• ზოგადად, დიზაინზე ინფორმაციის გახსნის ნებისმიერი დამადასტურებელი 
საშუალების წარდგენაა შესაძლებელი 

• ინფორმაციის გახსნა შეიძლება დადგინდეს სხვა და სხვა ტიპის
მტკიცებულების წარდგენით

• ინფორმაციის გახსნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 

რომელიცამოღებულია ინტერნეტიდან, შეიძლება წარდგენილ იქნას სხვა
მტკიცებულებებთან ერთად

• მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული წარდგენილი დოკუმენტების
ერთიანობა



Means for establishing the date of disclosure

ინტერნეტით მოპოვებული მტკიცებულების წარდგენის საშუალებები

CP10: პრაქტიკის პრინციპები

ნათლად უნდა მიუთითებდეს ინფორმაციის გახსნის წყაროს

საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას წარდგენილი მტკიცებულების
ხარისხი, დიზაინის ნიშნების და შესაბამისი თარიღის დასადგენად

რეკომენდაციები
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03



• პაროლები და 
გადახდები

• ენა და ზედა დონის 
დომენი

• გეო-ბლოკირება
• კონფიდენციალურო

ბა



გამონაკლისები

პასვორდი
& 

გადახდები

ენები და ზედა დონის
დომენები

მოძიებადობა ჯეო-ბლოკირება კონფიდენციალურობა



კითხვები




