
���������������������������� 

SHQIPERIA - PER NJE KERKESE TE VETME 
PATENTE, DISENJO INDUSTRIALE, MARKE 

TREGTARE 
 
          AUTORIZIM PERFAQESIMI    
 
 
Unë/ne të nënshkruarit  
 
 
 
caktojmë si më poshtë 
 
 
Për të vepruar si përfaqësuesi im/jonë me firmë të lirë e 
ndarë dhe me fuqi për t'u zevendësuar, duke i autorizuar ata 
të depozitojnë në Shqipëri 
                  
                   me kerkues dhe perdorues 
 
                             me adrese 
                              
                           
Dhe të bëjnë çfardo tjetër që do të jetë e nevojshme për 
pranimin dhe për njohjen e të drejtave e interesave që 
rrjedhin nga kjo në lidhje me Zyrën e Patentave dhe Zyra të 
tjera kompetente, të tilla si: të përcaktojnë shpikësit, të 
depozitojnë dokumentat, të vertetojnë përkthimin e 
paraqitur si të njëjtë me tekstin origjinal, të paguajnë taksat, 
t'i përgjigjen veprimeve zyrtare, të kërkojnë certifikata ose 
kopje të vertetuara, të kërkojë ririmbursime dhe të mbledhin 
tarifa të rimbursueshme, të modifikojnë ose të tërheqin 
kërkesa dhe dokumenta, të marrë letra,ose certifikata të 
leshuara dhe dokumente që lidhen me to, të apelojnë në 
Bordin e Apelimit duke paraqitur dhe dokumentat që e 
mbështesin atë. 
 
Për këtë qëllim unë/ne të nënshkruarit zgjedhim një 
rezidencë me përfaqësimin e përmendur më lart, tek e cila 
unë/ne kërkojmë që Zyra e Patentave dhe Zyra të tjera 
kompetente të adresojnë direkt të gjitha komunikimet si dhe 
të gjitha kërkesat e dërgesat e dokumentave që mund të jenë 
të nevojshme. 
 
 
Nënshkrimi:         _______________________ 
 
                      _____________________________ 
                              (Emri, mbiemrim funksioni) 
 
 
 
Vula e kompanise: 
 
 
 
 
Data   _____________ 
 

Nuk kerkohet legalizim 

ALBANIA - FOR A SINGLE PATENT, INDUSTRIAL 
DESIGN, TRADEMARK APPLICATION 

 
 
             POWER OF ATTORNEY 
 
 
I/we the undersigned 
 
                           
 
Do hereby appoint    
                   

 
To act as my/our representatives with free and separate 
signature, and with power of substitution authorizing them 
to file in Albania        
                   
                     with applicant and user 
                                                                                                                           
                               with address  
          
                          
And to do whatever else is necessary for its acceptance and 
for the recognition of the rights and interests deriving there 
from with respect to the Central Patent Office and the other 
competent Offices, such as : to designate the inventor/s, to 
file documents, to certify the translation field as conforming 
with the original texts, to pay taxes, to reply to official 
actions, to apply for certificates and certified copies, to 
apply for refunds and to collect refundable fees, to amend or 
withdraw applications and documents, to receive Letters 
Patent or certificates issued and relating documents, to 
lodge appeals with  all  briefs, and documents in support 
thereof, at the Board of Appeal. 
 
 
To this purpose, I/we, the undersigned, elect domicile with 
the aforesaid representative, to whom I/we request that the 
Central Patent Office and the other competent Offices 
directly address all communications as well as all requests 
and deliveries of documents which may be necessary. 
 
 
 
Signature: x       _________________________ 
 
                       x     ____________________________         
                                   (Name, surname, position) 
 
 
 
Company stamp:  
 
 
 
 
Date   x _____________ 
 

No legalization  required 


