
 

 

 

 

 

 

 

 

 

საიდ. #71960/03    

           

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  #48-03/14 

 

 საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ 

`საქპატენტთან~ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი 

შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე (თავმჯდომარე), ი. გიქორაშვილი, მ. 

ჭიჭინაძე, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა შპს `ჯეოსელი”-ს 

სააპელაციო საჩივარი (საიდ. #48-03/13), რომლითაც მოითხოვება სსიპ 

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის 

,,საქპატენტის” სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების 

დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 23 დეკემბრის `სასაქონლო ნიშნის 

რეგისტრაციზე უარის თქმის შესახებ” #227/03 ბრძანების ბათილად ცნობა 

და სასაქონლო ნიშნის `GEOCREDIT ჯეოკრედიტი” (საიდ. #71960/03) 

რეგისტრაცია 36-ე კლასის მომსახურების შემდეგი შეზღუდული 

ჩამონათვალის მიმართ: „ტელეკომუნიკაციასთან დაკავშირებული ფულად-

საკრედიტო ოპერაციები“. 

კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, ექსპერტიზის მასალები, 

წარმოდგენილი დოკუმენტები და  
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გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა : 

       საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების 

დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 23 დეკემბრის #1853/03 ბრძანებაზე 

თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ  

წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი „GEOCREDIT ჯეოკრედიტი“ არ 

ექვემდებარება რეგისტრაციას „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

ვინაიდან, ის შედგება მხოლოდ ისეთი სიტყვიერი ჩანაწერისაგან, რომელიც 

მიუთითებს მომსახურების გეოგრაფიულ მახასიათებელსა და 

მომსახურების ტიპზე, საქართველოში ფინანსებთან დაკავშრებულ 

საქმიანობაზე. შესაბამისად, „GEOCREDIT ჯეოკრედიტი“ აღწერილობითია 

36-ე კლასის მომსახურების ჩამონათვლისათვის. წარმოდგენილი სასაქონლო 

ნიშანში აბრივიატურა „GEO“ წარმოადგენს საქართველოს შემოკლებულ 

დასახელებას, რაც რეგულირებულია საქართველოს სტანდარტიზაციის, 

მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის 

(საქსტანდარტი) 2003 წლის 14 ნოემბერის NN342 ბრძანებით ,,საქართველოს 

ეროვნული კლასიფიკატორის სეკ   003-2003 (ისო 3166 – 3 : 1999) “მსოფლიო 

ქვეყნების კლასიფიკატორი” დამტკიცების შესახებ". აღნიშნული ბრძანებით 

დამტკიცებული კლასიფიკატორის 2.1 ნაწილში მოცემულია ქვეყნების 

დასახელებათა ჩამონათვალი, სადაც  საქართველოს შემოკლებულ 

დასახელებად მოცემულია აბრივიატურები GE (ალფა კოდი   2) და GEO 

(ალფა კოდი 3). რაც შეეხება სიტყვიერ ელემენტს ,,კრედიტი“ იგი 

ქართველი თუ სხვა ეროვნების მომხმარებელში იწვევს ასოციაციას 

ფულად-საკრედიტო ოპერაციებზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 

წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი შეცდომაში შემყვანია მე-16 და 38-ე 

კლასის საქონლისა და  მომსახურების მიმართ, რაც „სასაქონლო ნიშნების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, ასევე წარმოადგენს ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის 
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თქმის საფუძველს. აღნიშნულის გამო, განცხადებულ ნიშანს „სასაქონლო 

ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი  პუნქტის 

„დ“ და „თ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე 

განცხადებული საქონლისა და მომსახურების სრული ჩამონათვალის 

მიმართ. 

 სააპელაციო პალატის კოლეგიის 2014 წლის 01 ივლისის N48-03/14 

გადაწყვეტილებით შპს „ჯეოსელი“-ს სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ, კერძოდ სასაქონლო ნიშანი `GEOCREDIT ჯეოკრედიტი” (საიდ. 

#71960/03) დარეგისტრირდა მე-16 და 38-ე კლასის საქონლისა და 

მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ, ხოლო 36-ე 

კლასის განცხადებული მომსახურებისათვის აპელანტს უარი ეთქვა ნიშნის 

რეგისტრაციაზე.  

 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატის  2015 წლის 17 სექტემბრის N180310014569613 (3ბ/316-15) 

გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი საქპატენტის სასაქონლო 

ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 

წლის 23 დეკემბრის N1853/03 ბრძანება სასაქონლო ნიშნის `GEOCREDIT 

ჯეოკრედიტი” (საიდ. #71960/03) 36-ე კლასში რეგისტრაციაზე უარის თქმის 

ნაწილში, საქპატენტის სააპელაციო პალატის თავმჯდომარის 2014 წლის 01 

ივლისის N177 ბრძანება და ამავე ბრძანებით დამტკიცებული სააპელაციო 

პალატის კოლეგიის 2014 წლის 01 ივლისის N48-03/14 გადაწყვეტილება, იმ 

ნაწილში, რომლითაც არ დაკმაყოფილდა შპს „ჯეოსელი“-ს სააპელაციო 

საჩივარი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატის  2015 წლის 17 სექტემბრის N180310014569613 (3ბ/316-15) 

გადაწყვეტილებით საქპატენტს დაევალა საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე 

გარემოებების ხელახალი გამოკვლევისა და შეფასების შედეგად ახალი აქტის 

გამოცემა. 
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 სააპელაციო საჩივრის ხელახალი განხილვის ეტაპზე აპელანტის მიერ 

შეიზღუდა 36-ე კლასის მომსახურების ჩამონათვალი შემდეგნაირად: 

„ტელეკომუნიკაციასთან დაკავშირებული ფულად-საკრედიტო ოპერაციები“. 

კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, საქმეში არსებული 

მასალები და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი უნდა დაკმაყოფილდეს 

შემდეგ გარემოებათა გამო:   

  `სასაქონლო ნიშნების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,დ” ქვეპუნქტის თანახმად, სასაქონლო ნიშანი არ 

რეგისტრირდება, თუ იგი ,,აღწერილობითია იმ საქონლის მიმართ, 

რომლისთვისაც მოითხოვება მისი რეგისტრაცია, შედგება საქონლის 

მხოლოდ სახეობის, ხარისხის, რაოდენობის, თვისების, ღირებულების, 

დანიშნულების, გეოგრაფიული წარმოშობის, გასაღების ადგილის, დროის 

ან საქონლის სხვა მახასიათებლებისაგან ანდა მიჩნეულია ასეთად”.  

      სააპელაციო კოლეგიას მიაჩნია, რომ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი 

ნიშანი `GEOCREDIT ჯეოკრედიტი” (საიდ. #71960/03) 36-ე კლასის 

მომსახურების შეზღუდული ჩამონათვლისათვის: „ტელეკომუნიკაციასთან 

დაკავშირებული ფულად-საკრედიტო ოპერაციები“ არ წარმოადგენს 

აღწერილობით სასაქონლო ნიშანს, ვინაიდან იგი პირდაპირ არ მიუთითებს 36-

ე კლასის მომსახურების შეზღუდულ ჩამონათვალზე. განცხადებული ნიშანი 

36-ე კლასის შეზღუდული მომსახურებისათვის, წარმოადგენს ფანტაზიურ 

ნიშანს, ვინაიდან ნიშანში გამოყენებული სიმბოლოები უშუალოდ არ აღწერს 

ტელეკომუნიკაციასთან დაკავშირებულ ფულად-საკრედიტო ოპერაციებს.  

      ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის 

კოლეგიას მიაჩნია, რომ 36-ე კლასის მომსახურების შეზღუდვის პირობებში 

არ არსებობს ,,სასაქონლო ნიშნების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 

მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული,  

სასაქონლო ნიშნის `GEOCREDIT ჯეოკრედიტი” (საიდ. #71960/03)  

რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი. 
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სააპელაციო კოლეგიამ იხელმძღვანელა `სასაქონლო ნიშნების 

შესახებ~ საქართველოს კანონის  მე-16 მუხლით, სსიპ საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის 

თავმჯდომარის 2011 წლის 18 მარტის #02 ბრძანებით დამტკიცებული 

საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის დებულების მე-15 მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტით და 

  

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. შპს `ჯეოსელი”-ის  სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს. 

2. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს ინტელექტუალური 

საკუთრების ეროვნული ცენტრის ,,საქპატენტის” სასაქონლო ნიშნებისა და 

გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 23 

დეკემბრის #1853/03 ბრძანება სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის 

თქმის შესახებ იმ ნაწილში, რომლითაც სასაქონლო ნიშანს `GEOCREDIT 

ჯეოკრედიტი” (საიდ. #71960/03) უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე 36-ე კლასის 

მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ. 

3. სასაქონლო ნიშანი `GEOCREDIT ჯეოკრედიტი” (საიდ. #71960/03) 

დარეგისტრირდეს 36-ე კლასის განცხადებული მომსახურების შემდეგი  

ჩამონათვლისათვის: „ტელეკომუნიკაციასთან დაკავშირებული ფულად-

საკრედიტო ოპერაციები“. 

4. წინამდებარე გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მცხეთის 

რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მის: ქ. 

მცხეთა სამხედროს ქ. #17). გადაწყვეტილების გაცნობიდან/ჩაბარებიდან  

ერთი თვის განმავლობაში.  

 

კოლეგიის თავმჯდომარე:                              ნ. გოგილიძე 

წევრები:                                                              მ. ჭიჭინაძე                                                                        

                                                                                                ი. გიქორაშვილი 
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