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გთხოვთ, წარმოდგენილი დიზაინი დაარეგისტრიროთ ჩემს სახელზე 

          განმცხადებლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი ან იურიდიული პირის დასახელება და 

საიდენტიფიკაციო ნომერი 

  სხვა განმცხადებლები (იბეჭდება დამატებით ფურცელზე. იხ. დანართი) 

გთხოვთ დაადგინოთ დიზაინის პრიორიტეტი: 

საქპატენტში შეტანის თარიღით 

პარიზის კონვენციის წევრ ქვეყანაში პირველი განაცხადის შეტანის თარიღით 

გამოფენაზე ექსპონატის წარდგენის თარიღით 

საქპატენტში ადრინდელი განაცხადის შეტანის თარიღით (მიეთითება განაცხადების 

გაერთიანების ან გაყოფის შემთხვევაში) 

         პირველი განაცხადის 

 ნომერი 

          პირველი განაცხადის 

 შეტანის თარიღი 

         პირველი განაცხადის 

მიმღები ქვეყნის (უწყების) 

კოდი 

          გამოფენის სახელი და 

 წარდგენის თარიღი 

ადრინდელი განაცხადის (განაცხადების) საქმის ნომერი და 

შეტანის თარიღი: 

დიზაინის შექმნა უკავშირდება შეკვეთის შესრულებას 

დიზაინის შექმნა უკავშირდება სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებას 

         პროდუქტის დასახელება დიზაინების რაოდენობა 

51   საერთაშორისო კლასი 

         განმცხადებლის საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ადრესატის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი ან იურიდიული პირის დასახელება და 

საიდენტიფიკაციო ნომერი 

მისამართი: 

ტელეფონი:   ფოსტა: 
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მისამართი: 

ტელეფონი:  ფოსტა: 
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          წარმომადგენელი: 

სახელი, გვარი, პირადი ნომერი ან იურიდიული პირის დასახელება და საიდენტიფიკაციო 

ნომერი 

მისამართი:  

ტელეფონი:                      ფოსტა: 

         დიზაინერი: 

სახელი, გვარი, პირადი ნომერი ან იურიდიული პირის დასახელება და საიდენტიფიკაციო 

ნომერი 

მისამართი:  

ტელეფონი:                      ფოსტა: 

 სხვა დიზაინერები (იბეჭდება დამატებით ფურცელზე. იხ. დანართი) 

        გამოქვეყნების გადადება  

(გამოქვეყნების გადადების მოთხოვნილი ვადა თვეებში, არა უმეტეს 30 თვისა განაცხადის 

წარდგენის ან პრიორიტეტის თარიღიდან) 

თანმხლები საბუთების ნუსხა: 

გამოსახულების ან 

ფურცლების 

რაოდენობა 

დიზაინის გამოსახულება 

დიზაინის გამოსახულების ელექტრონული ვერსია

პროდუქტის ნიმუში, ორგანზომილებიანი (გამოქვეყნების 

გადადების მოთხოვნის შემთხვევაში) 

აღწერილობა

უფლებამონაცვლეობის დამადასტურებელი საბუთი 

წარმომადგენლობის უფლებამოსილების დამადასტურებელი 

საბუთი 

პირველი განაცხადის დამოწმებული ასლი 

სხვა საბუთი 

წარმომადგენლის ხელმოწერა: 

გვარი: 

ხელმოწერა: 

თარიღი: 

74   

72

განმცხადებლის ხელმოწერა: 

გვარი:

ხელმოწერა: 

თარიღი: 

სახელი: სახელი:
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