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წინასწარწინასწარწინასწარწინასწარ    ძიებაზეძიებაზეძიებაზეძიებაზე    ელექტრონულიელექტრონულიელექტრონულიელექტრონული    განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    შევსებასთანშევსებასთანშევსებასთანშევსებასთან    

დაკავშირებულიდაკავშირებულიდაკავშირებულიდაკავშირებული    ინსტრუქციაინსტრუქციაინსტრუქციაინსტრუქცია 
 

1 1 1 1 მომხმარებლისმომხმარებლისმომხმარებლისმომხმარებლის    რეგისტრაციარეგისტრაციარეგისტრაციარეგისტრაცია 

წინასწარ ძიებაზე ელექტრონული განაცხადის შევსებისთვის უპირველეს ყოვლისა უნდა 

დარეგისტრირდეთ საქპატენტის ვებგვერდზე: www.sakpatenti.org.ge განთავსებულ ბმულზე 

„ელექტრონული განაცხადი“ https://online.sakpatenti.gov.ge/ka/app/home/ (სურ. 1) 

 

 

გახსენით ელექტრონული განაცხადის ბმული. თუ თქვენ არ ხართ დარეგისტრირებული, 

დარეგისტრირდით (სურ.2): 
 

 

 

სუ რ. 1 www.sakpatenti.org.ge, ელექტრონული განაცხადი 

სურ. 2. საქპატენტის ელექტრონულ 

სისტემასთან წვდომა 
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ღილაკზე „რეგისტრაცია“ დაწკაპუნებით, გამოვა ქვემოთ (სურ. 3) მოყვანილი დიალოგური ფანჯარა, სადაც 

საჭიროა შესაბამისი ველების შევსება: 

 

 
რეგისტრაციის შედეგ, თქვენი მომხმარებლის სახელით და პაროლით შედით სისტემაში. 

 

2 2 2 2 განაცხადისგანაცხადისგანაცხადისგანაცხადის    შევსებაშევსებაშევსებაშევსება 
 
სისტემაში  თქვენი  სახელითა  და  პაროლით  შესვლის  შემდეგ  გამოჩნდება  ელექტრონული  ფაილინგის 

სისტემა, სადაც უნდა დავაწკაპუნოთ ღილაკზე „საქმეები“: (სურ. 4) 

 

 

სუ რ. 3. მომხმარებლის რეგისტრაცია 

სურ. 4. ელექტრონული ფაილინგის სისტემა, საწყისი გვერდი 
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მარჯვენა მხარეს გაიხსნება შესაბამისი ველი, საქმეები, სადაც ახალი განაცხადის შესავსებად უნდა 

დავაწკაპუნოთ ღულაკზე „ახალი“, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ (სურ. 5): 

 

 

 

„წინასწარი ძიების“ ამორჩევის შემდეგ იხსნება ფანჯარა, რომელიც რამდენიმე ბლოკისგან შედგება (სურ. 6) 

 
 

ქვემოთ განმარტებულია თითოეულ ბლოკში მოთხოვნილი ინფორმაცია. 

    

    

სურ. 5. წინასწარი ძიების განაცხადის გახსნა 

სუ რ. 6. ახალი საქმე 
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სურ. 8. წინასწარი ძიების განაცხადი, სავალდებულო ბლოკები 

გამოგონების დასახელება 

გამოგონების შესაბამისი 

ტექნიკის დონის მოკლე აღწერა 
გამოგონების დეტალური 

აღწერა 

გამოგონების დამატებითი მასალები 

(პრეზენტაციები, ნახაზები და ა.შ.) 

სუბიექტი 

2.1 2.1 2.1 2.1 ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი    „საქმესაქმესაქმესაქმე“ 

 

ამ ბლოკში უნდა მოხდეს მხოლოდ ერთი ველის შევსება, „გარე საქმე“. აღნიშნულ ველში უნდა მოხდეს 

დანართი 1 (გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირობები) მე-4 

მუხლის (საკონკურსო დოკუმენტაცია) მე-2 პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტის პირობის შესაბამისად მინიჭებული 

პროექტის შიფრისშიფრისშიფრისშიფრის მითითება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 2.2 2.2 2.2 ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი    „„„„გამოგონებისგამოგონებისგამოგონებისგამოგონების    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება““““    
ამ ბლოკში გთხოვთ მიუთითეთ თქვენი პროექტის (გამოგონების) დასახელება 

 

2.3 2.3 2.3 2.3 ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი    „„„„გამოგონებისგამოგონებისგამოგონებისგამოგონების    შესაბამისიშესაბამისიშესაბამისიშესაბამისი    ტექნიკისტექნიკისტექნიკისტექნიკის    დონისდონისდონისდონის    მოკლემოკლემოკლემოკლე    აღწერააღწერააღწერააღწერა““““    
ამ ბლოკში უნდა მოხდეს განაცხადის შევსების მომენტისთვის ტექნიკის მოცემულ დარგში ცნობილი 

გამოგონებების, სამეცნიერო მიღწევების და ა.შ. აღწერა. გზამკვლევად შესაძლებელია შემდეგ კითხვებზე 

სურ. 7. ბლოკი "საქმე" , გარე ნომერი 
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პასუხის გაცემა: 

• რა ტექნოლოგიებს ეხება გამოგონება? 

• აღწერეთ პრობლემა, რომელსაც წყვეტს გამოგონება; რა არის დღემდე სხვების მიერ გაკეთებული 

მოცემული პრობლემის გადასაჭრელად? რატომ არ არის ეს ეს გადაწყვეტილებები კარგი ან საკმარისი? 

• აღწერეთ თქვენთვის ნაცნობი მოწყობილობა ან პროცესი, რომელიც მსგავსია ან ახლოსაა თქვენს 

გამოგონებასთან ან, რომლის გაუმჯობესებულ ვარიანტსაც წარმოადგენს თქვენი გამოგონება. თუ ეს 

ინფორმაცია მოცემულია რამე პუბლიკაციაში, გთხოვთ მიუთითოთ შესაბამისი წყარო. 

2.4 2.4 2.4 2.4 ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი    „„„„გამოგონებისგამოგონებისგამოგონებისგამოგონების    დეტალურიდეტალურიდეტალურიდეტალური    აღწერააღწერააღწერააღწერა““““    
ამ ბლოკში უნდა მოხდეს პროექტის/გამოგონების სრული აღწერა. გზამკვლევად შესაძლებელია შემდეგ 

კითხვებზე პასუხის გაცემა:  

• აღწერეთ სათანადოდ სრულად, თუ როგორ არის გამოგონების შესრულება და გამოყენება 

შესაძლებელი, რათა შესაძლებელი იყოს გაგება, თუ რაში მდგომარეობს გამოგონება და როგორ 

ფუნქციონირებს იგი. 

• რა უპირატესობები აქვს გამოგონებას? 

• აღწერეთ ყველა შედეგი, რაც მიიღწევა თქვენი გამოგონებით. 

• რა არის გამოგონების ყველაზე ფართო გამოყენება? 

• წარმოადგინეთ პრეზენტაციები, ნახაზები და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც კიდევ უფრი 

დეტალურად აღწერს გამოგონებას. 

• საკვანძო სიტყვები: წარმოადგინეთ საკვანძო სიტყვები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

გამოგონების კატეგორიზაციისათვის 

2.5 2.5 2.5 2.5 ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი    „„„„გამოგონებისგამოგონებისგამოგონებისგამოგონების    დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    მასალებიმასალებიმასალებიმასალები““““    
აღნიშნული ბლოკში შესაძლებელია დამატებითი მასალების, მაგალითად ნახაზების, პუბლიკაციების, 

პრეზენტაციების და ა.შ. ატვრითვა. გთხოვთ გამოიყენოთ ღილაკი ”Browse” (მონიშნულია სურათზე 8). 

 

2.6 2.6 2.6 2.6 ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი    „სუბიექტისუბიექტისუბიექტისუბიექტი““““    
ბლოკი „სუბიექტი“-ს გამოყენებით განმცხადებელს საშუალება აქვს დაამატოს ფიზიკური ან იურიდიული 

პირები ღილაკზე „ახალი“ დაწკაპუნებით, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ სურათზე (სურ.9) 

 

 

 
 
იურიდიულ პირს ირჩევთ იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი არის საჯარო რეესტრში 

რეგისტრირებული კომპანია ან უხო ქვეყნის იურიდიული პირი. ფიზიკურ პირს ირჩევთ იმ შემთხვევაში, თუ 

განმცხადებელი არის ადგილობრივი ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ორივე შემთხვევაში იხსნება ფანჯარა, სადაც 

სურ. 9. ბლოკი სუბიექტი 
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უნდა შეიტანოთ მონაცემები, როგოც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ სურათზე (სურ. 10): 

 
სურ. 10. სუბიექტის დამატება 

 

სუბიექტისუბიექტისუბიექტისუბიექტი    ----    იურიდიულიიურიდიულიიურიდიულიიურიდიული    პირიპირიპირიპირი    
იურიდიული პირის სუბიექტად დამატებისას (მაგ.: მოქალაქეობა -ადგილობრივი, უცხოელი ან 

რეზიდენტი, ან სხვა ველები) გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი: 

ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი - უნდა აირჩიოთ იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი არის საქართველოს საჯარო 

რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, შეავსოთ საიდენტიფიკაციო 

კოდის ველი, სადაც უნდა მიუთითოთ იურიდიული პირის საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომლითაც იგი 

რეგისტრირებულია საჯარო (სამეწარმეო) რეესტრში. 

უცხოელიუცხოელიუცხოელიუცხოელი - უნდა აირჩიოთ იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი არის უცხო ქვეყნის იურიდიული პირი და 

სამეწარმეო საქმიანობასაც ეწევა ამავე ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში საიდენტიფიკაციო ველის შევსება არ 

გჭირდებათ. 

რეზიდენტირეზიდენტირეზიდენტირეზიდენტი - უნდა აირჩიოთ იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის წარმომავლობის ქვეყანა განსხვავდება 

იმ ქვეყნისგან, სადაც განმცხადებელი ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას, მაგალითად, შეიძლება განმცხადებლის 

წარმომავლობის ქვეყენა იყოს საფრანგეთი, მაგრამ სამეწარმეო საქმიანობას ეწეოდეს საქართველოში. თუ 

სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა საქართველოში, მაშინ მისი კომპანია უნდა იყოს დარეგისტრირებული საჯარო 

რეესტრში და ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად უნდა შეივსოს საიდენტიფიკაციო ველის კოდი. 

როლებიროლებიროლებიროლები    - ამ ბლოკში უნდა მონიშნოთ თქვენს მიერ შეტანილი იურიდიული პირის შესაბამისი სტატუსი - 

რაც განსაზღვრავს განაცხადის რეგისტრაციის მოთხოვნით განაცხადის მიმართ რა როლი აქვს მოცემულ 

სუბიექტს: ის არის განმცხადებელი, წარმომადგენელი, პატენტრწმუნებული, საკონტაქტო პირი თუ 

უფლებამოსილი პირი. ერთი და იგივე სუბიექტს შესაძლოა ქონდეს ერთზე მეტი როლი: მაგალითად, 

განმცხადებელი და საკონტაქტო პირი, პატენტრწმუნებული, წარმომადგენელი და საკონტაქტო პირი, 

წარმომადგენელი და საკონტაქტო პირი და ა. შ. 

ველში „„„„ორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციის    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება“ “ “ “ შეიტანეთ იურიდიული პირის სახელწოდება, ორგანიზაციის 

დასახელების ინგლისურენოვან ველი შეივსება ავტომატურად ქართული დასახელების შესაბამისი 
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ინგლისური ჩანაწერით ტრანსლიტერაციის წესების გამოყენებით, მაგრამ თუ განმცხადებელი არის უცხოელი, 

აუცილებელია თვითონ შეასწორეთ ინგლისურენოვანი ველი კომპანიის ორიგინალური დასახელებით. 

 

განმცხადებელიგანმცხადებელიგანმცხადებელიგანმცხადებელი    ----    იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომლის სახელითაც მოითხოვება წინასწარი ძიების 

განაცხადის რეგისტრაცია; 

გაფრთხილება: მონიშნეთ ეს როლი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტი განმცხადებელია 

წარმომადგენელიწარმომადგენელიწარმომადგენელიწარმომადგენელი    ----პატენტრწმუნებული, იურიდიული ან ჩვეულებრივი ფიზიკური პირი, რომელიც 

განმცხადებლის სახელით აწარმოებს წინასწარ ძიებასთან დაკავშირებულ საქმიანობას საქპატენტთან 

განმცხადებლის მიერ გაცემული მინდობილობის საფუძველზე. 

გაფრთხილება: მონიშნეთ ეს როლი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტი წარმომადგენელია, მაგრამ არ 

არის პატენტრწმუნებული; 

პატენტრწმუნებულიპატენტრწმუნებულიპატენტრწმუნებულიპატენტრწმუნებული    ----    პატენტრწმუნებული შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც:  

ა) საქართველოში აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი; 

ბ) აქვს უმაღლესი ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო ან იურიდიული განათლება; 

გ) გავლილი აქვს პატენტრწმუნებულთა ატესტაცია „საქართველოს პატენტრწმუნებულთა შესახებ 

დებულების“ მიერ დადგენილი წესით 

გაფრთხილება: მონიშნეთ ეს როლი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტი პატენტრწმუნებულია. ასეთ 

შემთხვევაში როლი „წარმომადგენელი“ მოინიშნება ავტომატურად. 

საკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტო    პირიპირიპირიპირი    - იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომლის მისამართზედაც სურს განმცხადებელს 

საქპატენტის შეტყობინებების მიღება. საკონტაქტო პირი შესაძლოა იყოს თვითონ განმცხადებელი, 

წარმომადგენელი ან სხვა პირი. ამ როლის მონიშვნა აუცილებელია. თუ იგი არ იქნა მონიშნული, სისტემა 

შეგახსენებთ ამის შესახებ. 

გაფრთხილება: მონიშნეთ ეს როლი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტი საკონტაქტო პირია 

„„„„კონტაქტებშიკონტაქტებშიკონტაქტებშიკონტაქტებში““““    შეავსეთ საკონტაქტო მონაცემები . 

 

სუბიექტისუბიექტისუბიექტისუბიექტი    ----    ფიზიკურიფიზიკურიფიზიკურიფიზიკური    პირიპირიპირიპირი    

 

თუ სუბიექტი არის ფიზიკური პირი, მისი მონაცემები ივსება ანალოგიურად, მხოლოდ უნდა აირჩოით 

თავიდან „ფიზიკური პირი“, როგორც ეს აღნიშნულია სურათზე 10. საიდენტიფიკაციო კოდის ველის ნაცვლად 

არის პირადი ნომრის ველი, სადაც უნდა შეიტანოთ თქვენი მოქალაქეობის დამადასტუებელი მოწმობის პირადი 

ნომერი; დასახელების ნაცვლად არის სახელი, გვარი, მათი ინლისურენოვანი ველები. თუ არსებობს ერთზე მეტი 

განმცხადებელი, უნდა დაამატოთ სუბიექტებში ყველა მათგანის მონაცემები, და თითოეულისთვის მონიშნოთ 

როლი „განმცხადებელი“ 

იმისათვის, რომ სისტემაში არ იყოს განმეორებული ერთი და იგივე სუბიექტის მონაცემები 

რამდენჯერმე, ახალი სუბიექტის დამატებისას საიდენტიფიკაციო ან პირადი ნომრის შევსების შემდეგ 

შესაბამისი გრაფის გასწვრივ ძიების ღილაკის გამოყენებით სისტემა შემოგთავაზებთ არსებობის შემთხვევაში 

ასეთი საიდენტიფიკაციო (ან პირადი) ნომრის მქონე სუბიექტების მონაცემებს. აირჩიეთ სუბიექტი უკვე 

არსებული ჩამონათვლიდან და თქვენ აღარ დაგჭირდებათ ახლიდან მონაცემების შეტანა. 

„„„„რეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციის    მისამართისმისამართისმისამართისმისამართის““““    ბლოკში შეავსეთ ოფიციალური (იურიდიული) მისამართი. მისამართის 

ველში აკრიფეთ მხოლოდ მისამართი, ქუჩა, რაიონი, ნომერი. აქ აღარ შეიტანოთ ქვეყნის დასახელება. 
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„„„„ადგილმდებარეობისადგილმდებარეობისადგილმდებარეობისადგილმდებარეობის““““ ველში შეიტანეთ ქალაქის დასახელება, ინდექსის ველში შეიტანეთ საფოსტო 

ინდესი. ამ მონაცემების ინგლისურენოვანი ველი შეივსება ავტომატურად, თქვენ შეგიძლიათ შეასწოროთ 

ინგლისურენოვანი ვერსია, თუ ჩათვლით, რომ ეს საჭიროა. 

 

„ფაქტობრივი მისამართის“ ველი უნდა შეავსოთ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს რეგისტრაციის 

მისამართისგან განსხვავებული მისამართი საქპატენტთან მიმოწერის საწარმოებლად. თუ ასეთი არ არსებობს, 

მაშინ მონიშნეთ უჯრა „„„„იგივეაიგივეაიგივეაიგივეა,,,,    რაცრაცრაცრაც    რეგისტრაციარეგისტრაციარეგისტრაციარეგისტრაცია“ “ “ “ და რეგისტრაციის მისამართი ავტომატურად გადმოვა 

ფაქტობრივი მისამართის ბლოკში. 

ფიზიკური პირისა და იურიდიული პირის მისამართის ბლოკები იდენტურია და ივსება ერთი და იმავე 

წესით. 

 

3 3 3 3 შენახვაშენახვაშენახვაშენახვა, დასრულებადასრულებადასრულებადასრულება,,,,    დახურვადახურვადახურვადახურვა 

მთავარი ფანჯრის ბოლოში არის ღილაკები: შენახვაშენახვაშენახვაშენახვა,,,,    დახურვადახურვადახურვადახურვა     
 

შეამოწმეთ თქვენს მიერ შეტანილი მონაცემები, თუ აღმოაჩენთ, რამე შესასწორებელია, შეასწორეთ და 

დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შენახვა“. თქვენს მიერ შენახული განაცხადის მონაცემების კორექტირება შეგიძლიათ 

მანამ, სანამ არ გამოიყენებთ „დასრულების“ ღილაკს. 

 

შენახვის შემდეგ, გამოჩნდება ღილაკი „დასრულებდასრულებდასრულებდასრულებაააა“.  „დასრულების“  გამოყენებამდე კიდევ ერთხელ 

შეამოწმეთ თქვენს მიერ შეტანილი მონაცემები, თუ დარწმუნდით, რომ ყველაფერი სწორადაა შეტანილი, მაშინ 

დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დასრულება“, შემდეგ „დახურვა“. 

თუ გსურთ, გადადოთ განაცხადის შეტანის დასრულება რაიმე მიზეზით, „შენახვის“ შემდეგ არ გამოიყენოთ 

ღილაკი „დასრულება“ და გააგრძელეთ პროცედურა თქვენთვის სასურველ დროს. „შენახვა“ უზრუნველყოფს 

თქვენი შეტანილი მონაცემების შენახვას, შენახულ განაცხადს მიენიჭება დროებითი კოდი, რომლის პირველი 

ორი სიმბოლო არის „AC“ , რომელსაც მოყვება გარკვეული ციფრები, მაგ.: AC74670. 

 

„დასრულების“ ღილაკის გამოყენების შემდეგ კი თქვენს განაცხადს მიენიჭება ე. წ. საქმის ნომერი, 

რომელიც მთავრდება „/10“, რაც აღნიშნავს, რომ თქვენი განაცხადი დაფიქსირდა ელექტრონული ფაილინგის 

სისტემაში, როგორც დასრულებული განაცხადი წინასწარი ძიებისთვის. მაგალითისთვის 

განაცხადის დასრულების შემდეგ ძირითადი მენიუს „საქმეებში“ გაჩნდება თქვენს მიერ 

შეტანილი განაცხადის საქმის N და მისი შესაბამისი მონაცემები. 

ყველა ზემოთ მოყვანილი ველი (დროებითი კოდი, საქმის ნომერი, ისტორიის ტაბი) 

მითითებულია ქვემო მოყვანილ სურათზე (სურ. 11) 

 

 

 

 

სურ. 11. დასრულებული განაცხადის დეტალები 
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ჰორიზონტალური მენიუში გადადით ტაბზე „ისტორია“, მონიშნეთ ჩანაწერი და მარჯვენა ქვედა კუთხეში 

(წითელი ფერის ისრითაა ნაჩვენები სურ. 12) გამოჩნდება საკანცელარიო ცნობა - PDF ფაილი, სადაც გამოტანილია 

ყველა აუცილებელი ინფორმაცია თქვენს მიერ შეტანილ განაცხადთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ 

ჩამოტვირთოთ ეს ფაილი. 

 

 

თუ აღმოჩნდა, რომ ამ ფაილში არ არის მონაცემები დაგენერირებული, ეს ნიშნავს, რომ განაცხადის 

შევსებისას რაღაც არასწორად იყო შესრულებული, ასეთ შემთხვევაში დაგვიკავშირდით საქპატენტის ცხელ 

ხაზზე და გაგიწევთ დახმარებას თქვენ განაცხადთან დაკავშირებულ პრობლემის მოგვარებაში. 

სუ რ. 12. შემაჯამებელი ფაილი PDF ფორმატში 


