
Power of Attorney  

რწმუნებულება 
 

The undersigned   

(Name, corporate position) 

 

 

ქვევით ხელისმომწერი   

(სახელი, თანამდებობა) 

Of (firm/institution) 

 

 

უფლებამოსილი წარმომადგენელი -  

(კომპანიის სახელწოდება და მისამართი) 

 

 

 
 

 

Hereby appoints Patent Attorneys of Georgia 

 
სახელით,  უფლებამოსილებას  ვანიჭებთ  

პატენტრწმუნებულებს  და  ადვოკატებს 

 

MERAB KVIMSADZE, Reg. No. 42  

ZAAL VARSIMASHVILI, Reg. No. 61  

LARYSA AMIRKHANIAN (01011007830) 

მერაბ კვიმსაძე, რეგ. No. 42  

ზაალ ვარსიმაშვილი, რეგ. No. 61  

ლარისა ამირხანიანი (01011007830) 

 

to file in my/our name before the Georgian Patent Office 

(SAKPATENTI), applications for patents, utility models, 

trademarks  and designs; to withdraw or cancel  the applications; to 

obtain patents  for the inventions and utility models; to register 

trademarks and  designs; to respond to all objections concerning the 

applications; to file oppositions on the published or certified 

applications; to file appeals to the Chamber of Appeals at 

SAKPATENTI and fulfill all relating procedures; to propose 

settlement, to handle settlement proposals, to settle; to perform all 

renewal formalities for patents, utility models, trademarks and 

designs; to make all modifications in the title, address and kind for 

the patents, utility models, trademarks and designs and to perform 

all formalities of correction and change of goods in trademarks; to 

register assignment of rights for the patents, utility models, 

trademarks and designs; to pay the annual fees and fines for the 

patents and utility models, to perform all formalities concerning the 

working obligation and license proposals; to perform  all formalities 

concerning the certificates of use, compulsory licenses and 

convention licenses; to pay all fees and fines for application, 

registration, and other formalities; to apply to and represent us at 

National Intellectual Property Center of Georgia and at all 

administrative and juridical instances of Georgia for the above 

matters; to sign in my/our name all documents, applications, 

declarations, petitions and requests prepared for all these 

opportunities, to substitute all or any part of the present power and 

to revoke such substitution; and to do generally all that may be 

necessary for the realization of the present mandate.  

 

წარადგინონ  ჩემი/ჩვენი  სახელით  საქართველოს  

ინტელექტუალური  საკუთრების  ეროვნულ  ცენტრში  

(საქპატენტი)  განაცხადები  გამოგონებებზე,  სასარგებლო 

მოდელებზე,  სასაქონლო  ნიშნებზე და დიზაინებზე;  შეაჩერონ  ან 

შეწყვიტონ  განაცხადები;  მიიღონ  პატენტები  გამოგონებებსა  და 

სასარგებლო მოდელებზე; დაარეგისტრირონ სასაქონლო ნიშნები 

და  დიზაინები;  უპასუხონ  განაცხადებთან დაკავშირებულ 

შედავებებს;  წარადგინონ  შედავება  გამოქვეყნებულ  ან 

დამოწმებულ  განაცხადებზე;  შეიტანონ  სააპელაციო  საჩივრები 

საქპატენტის  სააპელაციო  პალატაში და  განახორციელონ  მასთან 

დაკავშირებული  ყველა  პორცედურა;  შესთავაზონ  მორიგება, 

წარმართონ  მორიგება  და  მორიგდნენ;  შეასრულონ  ყველა 

მოქმედება  დაკავშირებული  გამოგონებების,  სასარგებლო 

მოდელების, სასაქონლო  ნიშნების  და  დიზაინების 

განახლებასთან;  შეიტანონ  ყოველგვარი  ცვლილებები 

გამოგონებების, სასარგებლო  მოდელების,  სასაქონლო  ნიშნების 

და  დიზაინების  მფლობელის  სახელწოდებებში, მისამართსა  და 

სახეობაში და  შეასრულონ შესწორების  ყველა ფორმალობები და 

შეიტანონ  ცვლილებები  სასაქონლო  ნიშნის  საქონლის  

ჩამონათვალში;  დაარეგისტრირონ  უფლებების  გადაცემა 

გამოგონებებზე,  სასარგებლო  მოდელებზე,  სასაქონლო  ნიშნებზე 

და  დიზაინებზე;  გადაიხადონ  ყოველწლიური  საფასურები  და 

ჯარიმები  გამოგონებებსა  და  სასარგებლო  მოდელებზე, 

შეასრულონ  ყველა  ფორმალობები  დაკავშირებული  პატენტების 

გამოყენებასა  და  ლიცენზირებასთან;  შეასრულონ  ყველა 

ფორმალობები დაკავშირებული  გამოყენების  სერტიფიკატებთან, 

იძულებით ლიცენზიასთან და სახელშეკრულებო ლიცენზიასთან;  

გადაიხადონ  ყველა  საფასური  და  ჯარიმა განაცხადების, 

რეგისტრაციებისა და სხვა ფორმალობებისათვის; ზემოაღნიშნულ 

საკითხებთან  დაკავშირებით  მიმართონ  და  წარმოგვადგინონ 

საქართველოს  ინტელექტუალური  საკუთრების  ეროვნულ 

ცენტრში,  აგრეთვე  საქართველოს  ყველა  ადმინისტრაციულ  და 

სასამართლო ინსტანციებში; ხელი მოაწერონ ჩემი/ჩვენი სახელით 

ყველა  დოკუმენტს,  განცხადებას,  დეკლარაციას,  პეტიციას 

საჩივარს  და  მოთხოვნას  მომზადებულს  ყველა  აღნიშნული 

მოქმედებისათვის;  მთლიანად  შეცვალონ  წინამდებარე 

რწმუნებულება  ან  მისი  რომელიმე  ნაწილი  და  გააუქმონ  ასეთი 

ცვლილებები;  და  განახორციელონ  ყველა  მოქმედება,  რომელიც 

შეიძლება  საჭირო  გახდეს  წინამდებარე  რწმუნებულებით 

გათვალისწინებული უფლებამოსილების რეალიზაციისათვის.  

 

Present Power of Attorney is valid for the period of 3 years. 

 

წინამდებარე რწმუნებულება ძალაშია 3 (სამი) წლის ვადით. 

 

Date, Place   

 

Signature 

 

თარიღი, ადგილი  

  

ხელისმოწერა 

 


