
  გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი
საქართველოში სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის 

  რეგისტრაციისათვის 

           დაჩქარებული პროცედურა

 საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი              

საქპატენტი
3300 ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. N5

  ტელ.:(+99532)252533
  ფაქსი: (99532) 252796  

1. გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

გთხოვთ, განაცხადში მოყვანილი სიმბოლო გაატაროთ რეგისტრაციაში, როგორც სასაქონლო ნიშანი
(მომსახურების ნიშანი) განმცხადებლის სახელზე.

           განმცხადებლის სახელი: გვარი: 

  პირადი ნომერი:N
  სახელწოდება:  
  მისამართი : 

გთხოვთ, დამიდგინოთ სასაქონლო ნიშნის პრიორიტეტი :

  საქპატენტში შეტანის თარიღით 

  პირველი განაცხადის შეტანის თარიღით

  გამოფენაზე ექსპონატის ღია ჩვენების დაწყების   
  თარიღით:

  გაუქმებული საერთაშორისო რეგისტრაციის საფუძველზე

     ქვეყნის კოდი:

              შეტანის თარიღი 

              განაცხადის #        

2. 
            პირველი  განაცხადის ნომერი:         პირველი განაცხადის 

     შეტანის თარიღი: 
პირველი განაცხადის მიმღები 

 ქვეყნის (უწყების) კოდი: 
        გამოფენაზე ჩვენების თარიღი: 

  საერთაშორისო განაცხადის 
   ნომერი: 

  საერთაშორისო რეგისტრაციით 

  მოთხოვნილი პრიორიტეტი: 
3.   წარმომადგენელი (პატენტრწმუნებული):  

  რეგისტრაციის ნომერი :  
4. მიმოწერის მისამართი (ადრესატის სრული სახელი ან დასახელება და მისამართი)

საიდენტ. კოდი
ტელეფონი:              ელფოსტა:                        ფაქსი:

5.  სარეგისტრაციო  სიმბოლო 6.    აღწერილობა
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დანართი #2 



7. დამატებითი ცნობები: წარდგენილი სიმბოლო არის:

   მოცულობითი    ბგერითი  კოლექტიური ნიშანი 

8. ფერი ან ფერთა კომბინაცია:

9.      საქონელი და/ან მომსახურება, რომელთათვისაც მოითხოვება ნიშნის
რეგისტრაცია, დაჯგუფებული საქონლისა და მომსახურების nicis საერთაშორისო

  კლასიფიკაციის მიხედვით 

  კლასი საქონლის და/ან მომსახურების დასახელება 

* თუ ჩამონათვალი არ თავსდება გამოყოფილ გრაფაში, ის მთლიანად იბეჭდება დამატებით ფურცელზე, როგორც
განაცხადის დანართი 
10. თანმხლები საბუთების ნუსხა ეგზემპლარების  

რაოდნობა
furclebis raodenoba 
erT egzemplarSi 

წარდგენილი სიმბოლოს გამოსახულება 

კოლექტიური ნიშნის დებულება 

უცხო ენაზე წარდგენილი საბუთების ქართული
თარგმანი 
მინდობილობა წარმომადგენლის
(პატენტრწმუნებულის) უფლებამოსილების შესახებ 
პირველი განაცხადის დამოწმებული ასლი 

პირველი განაცხადის დამოწმებული ასლის თარგმანი 

საქონლისა და მომსახურების ჩამონათვალი (თუ
მოყვანილია დანართზე) 
საერთაშორისო ბიუროს მიერ დამოწმებული საბუთი,
რომელიც ადასტურებს, რომ საერთაშორისო
რეგისტრაცია გაუქმებამდე ვრცელდებოდა
საქართველოზე. 
სხვა საბუთი 

ხელმოწერა / / 

თარიღი:
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