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აბსტრაქტი 

 

   ნაშრომში განხილულია საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა შესახებ საქართველოს 

კანონისა და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა დაგების (სამრეწველო სამართლის) 

შედარებითი ანალიზი. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია საავტორო სამართლის და 

სამრეწველო სამართლის დარგების კონკრეტულად კი პატენტებისა და სასაქონლო 

ნიშნების სამართლებრივ მდგომარეობაზე.  მიმოხილულია თითოეული მათგანის 

მნიშვნელობა, აქტუალობა და ასევე მათი სამართლებრივი მდგომარეობა. რა უფლება - 

მოვალეობები ენიჭებათ ინტელექტუალური საკუთრების სფროში შემავალ სუბიექტებს, 

როგორ ხდება უფლებათა მოპოვება, ასევე დარღვევების შემთხვევაში 

პასუხისმგბელობის სახეები და ა.შ. აქტუალური და ყურადსაღებია ინტელექტუალური 

საკუთრების გამართულობა ქვეყნისათვის. იგი შეიძლება მივიჩნიოთ ეკონომიკის 

წარმატების განმსაზღვრელად, რადგანაც თუ ეს სფეროები განვითარებული იქნება 

ქვეყნის წინსვლა და ასევე ევროინტეგრაცია უფრო ახლოს მგდომი მიზანი გახდება.  

ნაშრომის მიზანია ნათლად წარმოაჩნოს ის ძირეული საკითხები რაც ინტელექტუალურ 

სამართალთან დაკავშირებით არსებობს, ასევე ერთიანობაში გამოჩნდეს თუ ზოგადად 

რას წარმოადგენს ეს სფერო, მოხდეს შედარება საავტორო სამართლისა და სამრეწველო 

სამართლის ნორმების და ასევე ნათელი გახდეს თუ რა პრობლემები და ხარვეზებია 

აღნიშნულ კანომდებლობაში. 

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ინტელექტუალური საკუთრება, საავტორო სამართალი, 

სამრეწველო სამართალი.  
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Abstract 
 

   This paper covers the comparative analysis of the Georgian Law on “Copyright and 

Neighboring Rights” and other fields of intellectual property (industrial law). The main accent is 

made on the fields of Copyright Law and Industrial Property, namely, patents and trademarks 

and their current legal status.  Their meaning, relevancy as well as their legal status are 

separately discussed. Which are the rights/obligations given to the subjects of this field, how 

those rights are acquired, the types of sections in case violation are also reviewed. Intellectual 

property as the field and its well-ordered operations relevant and crucial for the state. It can be 

considered as determinant of economic success, since the development of these fields will make 

state’s progress, as well as euro integration the fast approaching aim. The purpose of these papers 

to demonstrate fundamental issues connected to intellectual law, also, to give the overall picture 

of this field, to compare Copyright Law and the provisions of Industrial Law and to indicate the 

main problems and loopholes in current legislation. 

Key words: Intellectual Property, Copyright Law, Industrial Law.  
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