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დღის წესრიგი 
 
 
09.00–09.30 რეგისტრაცია 

 
 
09.30–10.00 მისალმება 

 
 

- წარმომადგენელი, საქართველოს მთავრობა  
- გენადი ლებანიძე, თავმჯდომარე,  საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 
,,საქპატენტი”  

- სტეფანო ვაკარი, დეპარტამენტის უფროსი, სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის გაყალბების აღკვეთის და 
ხარისხის დაცვის ცენტრალური ინსპექტორატი (ICQRF), 
სოფლის მეურნეობის, სურსათის, მეტყევეობისა და 
ტურიზმის პოლიტიკის სამინისტრო (MIPAAFT), იტალია 

- პიერ ს. რუნიგა, პოლიტიკის, იურიდიული და 
საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილების უფროსი, 
აფრიკის ინტელექტუალური საკუთრების რეგიონული 
ორგანიზაცია   (ARIPO) 

- მამუკა მესხი,  წარმომადგენელი თანაშემწე საქართველოში, 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სურსათისა და 
სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) 

 
10.00–10.20 ძირითადი მოხსენება: ლისაბონის შეთანხმების ჟენევის აქტი და 

გეოგრაფიული აღნიშვნების საერთაშორისო დონეზე დაცვის 
პერსპექტივები,  
ალექსანდრა გრაციოლი, ლისაბონის რეესტრის 
დირექტორი, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო 
ორგანიზაცია (ისმო)  

 
10.20 –11.20 პლენარული სესია: გეოგრაფიული აღნიშვნების საერთაშორისო დღის 

წესრიგის ძირითადი საკითხები   
- გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვა ორმხრივ 

შეთანხმებებში: გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ 
შეთანხმების მაგალითი შვეიცარიასა და საქართველოს 
შორის 
მანანა ფრუიძე, თავმჯდომარის მოადგილე,  საქპატენტი, 
საქართველო    
ერიკ თევენოდ-მოტეტი, მრჩეველი გეოგრაფიული 
აღნიშვნების დარგში, შვეიცარიის ინტელექტუალური 
საკუთრების ფედერალური ინსტიტუტი (IPI), შვეიცარია 
 



- საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ევროკავშირის დონეზე 
გეოგრაფიული აღნიშვნებისათვის 2019-2024 წლების 
განსაზღვრული პრიორიტეტები  
ფრენსის ფეი, თავმჯდომარე, გეოგრაფიული აღნიშვნების 
განყოფილება, სოფლის მეურნეობის განვითარების 
გენერალური დირექტორატი, ევროპის კომისია  

- გეოგრაფიული  აღნიშვნების მდგრადობის საკითხები, 
წარმომადგენელი,  FAO 

- გეოგრაფიული აღნიშვნები და კულტურული 
მემკვიდრეობა, სინერგიები და შესაძლებლობები 
 ჩეზარე მაზეტო, პრეზიდენტი, ფონდი QUALIVITA, იტალია 

- დისკუსია, მოდერატორი: მასიმო ვიტორი,  მმართველი 
დირექტორი,  oriGIn 

 
11.20–11.40 შესვენება ყავაზე 

 
11.40–13.40 პარალელური სესიები (I): 

 
 

A. კონტროლის საუკეთესო პრაქტიკა კომერციალიზაციამდე 
და კონტროლი ბაზარზე.  
მოდერატორები: Valoritalia, იტალია და MIPAAFT, 
იტალია 

B. გეოგრაფიული აღნიშვნების სისტემა საქართველოში და 
თანამშრომლობა ჯგუფებს შორის.  
მოდერატორები: Origen España, ესპანეთი და oriGIn 
საქართველო 

C. მდგრადობის სტრატეგიები გეოგრაფიული 
აღნიშვნებისათვის.  
მოდერატორები:  FAO, origin და Coldiretti, იტალია. 

D. საექსპორტო ბაზრების მონიტორინგის მიზნით  oriGIn-ის 
ფარგლებში თანამშრომლობა.  
მოდერატორები:  ტეკილას მმართველი საბჭო (CRT), 
მექსიკა, პარმიჯიანო რეჯიანოს ყველის დაცვის 
კონსორციუმი, იტალია და პროსეკოს დაცვის კონსორციუმი 
DOC, იტალია. 

 
13.40–15.00 სადილი და კომუნიკაცია 

 
15.00–17.00 პარალელური სესიები (II): 

 
 

E. გეოგრაფიული აღნიშვნები და სასაქონლო ნიშნები: 
სიახლეები  



მოდერატორი:  oriGIn 
F. გეოგრაფიული აღნიშვნების წარმატების ოპტიმიზაცია 

საერთაშორისო თანამშრომლობის მეშვეობით (ფოკუსი 
განვითარებად ქვეყნებში)  
მოდერატორები:  FAO და oriGIn საფრანგეთი 

G. უახლესი პრეცედენტული სამართალი ევროკავშირში 
(ევოკაცია და ინგრედიენტების სახით გამოყენებული 
გეოგრაფიული აღნიშვნები) მოდერატორები: შამპანის 
კომიტეტი (CIVC), საფრანგეთი და სკოჩ ვისკის ასოციაცია 
(SWA), შოტლანდია  

H. ცნობიერების ამაღლება გეოგრაფიული აღნიშვნების 
სფეროში.  უნივერსიტეტების და კვლევითი ცენტრების 
როლი.  
მოდერატორები: ალიკანტეს უნივერსიტეტი, ესპანეთი და 
საქპატენტი, საქართველო  

 
17.00–17.15 შესვენება ყავაზე 
 
17.15–17.30 პლენარული სესია: დასკვნითი შენიშვნები 
 
17.30 – 17.40  საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის 

გეოგრაფიული აღნიშვნების, ადგილწარმოშობის დასახლებებისა 
და წარმოშობის წყაროს აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და 
დაცვის შესახებ შეთანხმების ძალაში შესვლის საზეიმო ცერემონია 

    
პატრიკ ფრანცენი, ელჩი, შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩო 
საქართველოში 
გენადი ლებანიძე, თავმჯდომარე,  საქართველოს 
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 
,,საქპატენტი”  

 
 
 
 
 


