
 
  

სამუშაო შეხვედრა საქართველოს სახელმწიფო 

უწყებების წარმომადგენლებთან აღსრულებასთან 

დაკავშირებული პრაქტიკისა და საკანონმდებლო 

ცვლილებების შესახებ   

 
 

5-6 აპრილი, 2022 წელი 

სასტუმრო „ამბასადორი კაჭრეთი“ 

 

 

 

დღის წესრიგი 
 
 

 
 
 
 
 

ევროკავშირისა და საქართველოს 

ერთობლივი პროექტი ინტელექტუალური 

საკუთრების შესახებ   



 

 

 
 
 
 
13:00 თბილისიდან სასტუმროში ტრანსპორტირება;                    

შეკრების ადგილი: პირველი რესპუბლიკის მოედანი 

(ყოფ.ვარდების რევოლუციის მოედანი), ველოსიპედის 

მონუმენტის წინ 

 
 
 
 
19:30                           სადილი სასტუმროში 
 
 

5 აპრილი 

 

10:00 – 10:30  რეგისტრაცია  

Zoom-ში ჩართვა ვირტუალური მონაწილეებისათვის 

     

10:30 – 10:45 მისასალმებელი სიტყვა 

ნინო ჩიქოვანი - საქართველოს ინტელექტუალური 

საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ 

თავმჯდომარის მოადგილე; 

                                       ქეთევან ხუციშვილი, პროგრამის მენეჯერი, საქართველოში 

ევროკავშირის დელეგაცია (ვირტუალურად); 

საქართველოში აღსრულებასთან დაკაშირებული უწყებების 

წარმომადგენელი  

მარტინ მარიანოვი – EUGIPP პროექტის ხელმძღვანელი 

(ვირტუალურად). 

 

10:45- 11:45 საზღვარზე უფლებების აღსრულების პრაქტიკის შესახებ 

პრეზენტაცია და დისკუსია 

 მომხსენებლები:  

საქართველოში უფლებების აღსრულებასთან 

დაკაშირებული უწყებების წარმომადგენლები;  

საქპატენტის წარმომადგენლები; 

კენეტ რაიტი,  ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

აღსრულების სფეროს ექსპერტი (ვირტუალურად).   

 

4 აპრილი 

 
 
 
 



 

 

11:45 – 12:00   ყავის შესვენება 

 

12:00 – 13:00 ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი 

აღსრულების პრაქტიკის შესახებ პრეზენტაცია და დისკუსია 

 მომხსენებლები:  

საქართველოში უფლებების აღსრულებასთან 

დაკაშირებული უწყებების წარმომადგენლები;  

საქპატენტის წარმომადგენლები; 

კენეტ რაიტი,  ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

აღსრულების ექსპერტი (ვირტუალურად).  

 

13:00 – 14:30 სადილი 

 

14:30 – 15:30 სამოქალაქო აღსრულების სფეროში არსებული პრაქტიკის 

პრეზენტაცია და დისკუსია 

 მომხსენებლები:  

კერძო სექტორის წარმომადგენლები; 

საქართველოში უფლებების აღსრულებასთან 

დაკაშირებული უწყებების წარმომადგენლები;  

საქპატენტის წარმომადგენლები; 

კენეტ რაიტი,  ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

აღსრულების ექსპერტი (ვირტუალურად).  

 

15:30-16:00 ყავის შესვენება 

 

16:00-17:00 ონლაინ აღსრულებაზე პრაქტიკის პრეზენტაცია და 

დისკუსია  

მომხსენებლები:  

კერძო სექტორის წარმომადგენლები 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

წარმომადგენლები  

საქპატენტის წარმომადგენლები 

კენეტ რაიტი,  ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

აღსრულების ექსპერტი (ვირტუალურად)   

 

17:00 – 17:15 დასკვნითი შენიშვნები და პირველი დღის დასასრული   

 

19:30 ვახშამი სასტუმროში 



 

 

 

 
 

10:00 – 10:30  რეგისტრაცია  

Zoom-ში ჩართვა ვირტუალური მონაწილეებისათვის  

10:30- 11:30 საზღვარზე უფლებების აღსრულების სფეროში 

საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ პრეზენტაცია და 

დისკუსია 

 მომხსენებლები:  

საქართველოში აღსრულებასთან დაკაშირებული უწყებების 

წარმომადგენლები;  

საქპატენტის წარმომადგენლები; 

კენეტ რაიტი,  ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

აღსრულების ექსპერტი (ვირტუალურად).   

 

11:30-12:00  ყავის შესვენება 

 

12:00- 13:00 უფლებების ადმინისტრაციული და 

სისხლისსამართლებრივი წესით აღსრულების სფეროში 

საკანონმდებლო ცვლილებების პრეზენტაცია და დისკუსია 

 მომხსენებლები:  

საქართველოში უფლებების აღსრულებასთან 

დაკაშირებული უწყებების წარმომადგენლები;  

საქპატენტის წარმომადგენლები; 

კენეტ რაიტი,  ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

აღსრულების ექსპერტი (ვირტუალურად).   

 

13:00 – 14:30   სადილი 

 

14:30 – 15:30 სამოქალაქო  აღსრულების სფეროში საკანონმდებლო 

ცვლილებების პრეზენტაცია და დისკუსია 

 მომხსენებლები:  

საქართველოში უფლებების აღსრულებასთან 

დაკაშირებული უწყებების წარმომადგენლები;  

საქპატენტის წარმომადგენლები; 

კენეტ რაიტი,  ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

აღსრულების ექსპერტი (ვირტუალურად).  

 

15:30-16:00  ყავის შესვენება 

6 აპრილი 

 



 

 

 

16:00-17:00 ონლაინ აღსრულების სფეროში საკანონმდებლო 

ცვლილებების პრეზენტაცია და დისკუსია 

მომხსენებლები:  

კერძო სექტორის წარმომადგენლები; 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

წარმომადგენლები;  

საქპატენტის წარმომადგენლები; 

კენეტ რაიტი,  ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

აღსრულების ექსპერტი (ვირტუალურად)   

 

17:00 – 17:15 დასკვნითი შენიშვნები და სამუშაო შეხვედრის დასასრული  

 

17:30   თბილისში დაბრუნება 


