
1

საქართველოს მოსამართლეთა XXVI რიგგარეშე კონფერენცია

5 ოქტომბერი, 2019 წელი

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

(მის: ქ. თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქ. №19)

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

10:00 - 11:00 სთ. - მოსამართლეთა რეგისტრაცია

1. 11:00 - 11:20 სთ.

„მოსამართლეთა კონფერენციის რეგლამენტში ცვლილებებისა და დამატებების

შეტანის შესახებ“ პროექტის დამტკიცება - (გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით,

საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით).

2. 11:20 - 11:40 სთ.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის - გიორგი მიქაუტაძის

ყოველწლიური ანგარიში.

3. 11:40 - 12:00 სთ.

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის - შოთა ქარჩავას

ყოველწლიური ანგარიში.

4. 12:00 - 12:40 სთ.

დამოუკიდებელი ინსპექტორის - ქეთევან ცინცაძის ანგარიში გაწეული საქმიანობის

შესახებ.
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5. 12:40 - 12:45 სთ.

სადისციპლინო კოლეგიის საქმიანობისა და განხილული დისციპლინური

საქმეების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის გაცნობა მოსამართლეთა

კონფერენციისათვის;

6. 12:45 - 12:50 სთ.

მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის წევრობის

კანდიდატების დასახელება . - (კონფერენციის მიერ ასარჩევია ადმინისტრაციული

კომიტეტის 3 (სამი) წევრი. კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს საქართველოს

მოსამართლეთა კონფერენციაზე დამსწრე ნებისმიერ მოსამართლეს. „საერთო

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 64-ე მუხლის მე-3 პუნქტის

თანახმად, ადმინისტრაციული კომიტეტის წევრი არ შეიძლება იმავდროულად იყოს

სასამართლოს თავმჯდომარე, მისი პირველი მოადგილე ან მოადგილე, კოლეგიის ან

პალატის თავმჯდომარე.)

მოსამართლეთა კონფერენციის რეგლამენტის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის

თანახმად, ადმინისტრაციული კომიტეტის სამ წევრს (ირაკლი კოპალიანი, ამირან

ძაბუნიძე, ნიკოლოზ მარგველაშვილი) 2019 წლის 9 ივლისს შეუწყდა ადმინისტრაციული

კომიტეტის წევრის უფლებამოსილება, სამწლიანი ვადის გასვლის გამო.

7. 12:50 - 12:55 სთ.

საქართველოს საერთო სასამართლოების სადისციპლინო კოლეგიის წევრობის

კანდიდატების დასახელება. (კონფერენციის მიერ ასარჩევია სადისციპლინო კოლეგიის 3

(სამი) წევრი. კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს საქართველოს მოსამართლეთა

კონფერენციაზე დამსწრე ნებისმიერ მოსამართლეს. სადისციპლინო კოლეგიის წევრი არ

შეიძლება იყოს: უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, მისი პირველი მოადგილე ან მოადგილე,

სასამართლოს თავმჯდომარე, მისი პირველი მოადგილე ან მოადგილე, კოლეგიის ან პალატის

თავმჯდომარე, ან პირი, რომელსაც ბოლო 1 წლის განმავლობაში ეკავა რომელიმე ასეთი

თანამდებობა, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი; მოსამართლე არ შეიძლება

იყოს სადისციპლინო კოლეგიის წევრი, თუ მას ბოლო 5 წლის განმავლობაში დისციპლინური

გადაცდომის ჩადენისათვის დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა და სახდელი.)

8. 12:55 - 13:00 სთ.

ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევა 5 მოსამართლის შემადგენლობით

(საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია გადაწყვეტილებას იღებს ღია კენჭისყრით,

სხდომაზე დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით.)
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9. 13:00 - 14:00 სთ.

საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის 3

(სამი) წევრის არჩევა - (არჩევნების I ტური ტარდება ფარული კენჭისყრით და

კონფერენცია გადაწყვეტილებას იღებს სხდომაზე დამსწრე წევრთა 2/3-ის

უმრავლესობით)

14:00 - 14:30 სთ. - სადილი.

10. 14:30 - 15:30 სთ.

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის 3 (სამი)

წევრის არჩევა - (არჩევნების I ტური ტარდება ფარული კენჭისყრით და კონფერენცია

გადაწყვეტილებას იღებს სხდომაზე დამსწრე წევრთა 2/3-ის უმრავლესობით)

11. 15:30 - 16:30 სთ.

საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის 3

(სამი) წევრის არჩევა, (არჩევნების II ტური (საჭიროების შემთხვევაში) - ტარდება ფარული

კენჭისყრით, კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა არ უნდა იყოს საქართველოს

მოსამართლეთა კონფერენციის სრული შემადგენლობის ხმათა 1/4-ზე ნაკლები)

12. 16:30 - 17:30 სთ.

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის 3 (სამი)

წევრის არჩევა - I ტური - (არჩევნების II ტური (საჭიროების შემთხვევაში) - ტარდება

ფარული კენჭისყრით, კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა არ უნდა იყოს

საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის სრული შემადგენლობის ხმათა 1/4-ზე

ნაკლები)

13. 17:30 - 18:30 სთ.

ადმინისტრაციული კომიტეტის წევრებიდან ადმინისტრაციული კომიტეტის

თავმჯდომარის არჩევა - (არჩევნების I ტური ტარდება ფარული კენჭისყრით და

კონფერენცია გადაწყვეტილებას იღებს სხდომაზე დამსწრე წევრთა 2/3-ის

უმრავლესობით)

14. 18:30 - 19:30 სთ.

ადმინისტრაციული კომიტეტის წევრებიდან ადმინისტრაციული კომიტეტის

თავმჯდომარის არჩევა - (არჩევნების II ტური (საჭიროების შემთხვევაში) ტარდება

ფარული კენჭისყრით, კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა არ უნდა იყოს

საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის სრული შემადგენლობის ხმათა 1/4-ზე ნაკლები)
























