საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილება
№1/126
2011 წლის 20 სექტემბერი
ქ. თბილისი
ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) დღიური,
სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების წესის
დამტკიცების თაობაზე
1. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 28-ე მუხლის პირველი
ნაწილის საფუძველზე, დამტკიცდეს ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის)
დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების თანდართული წესი.
2. ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 ოქტომბრიდან.

ვალერი ცერცვაძე
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მდივანი
დამტკიცებულია
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
2011 წლის 20 სექტემბრის №1/126 გადაწყვეტილებით

ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) დღიური, სამგზავრო და
სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების წესი
მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. ეს წესი განსაზღვრავს ნაფიცი მსაჯულისათვის (მსაჯულობის კანდიდატისათვის)
ანაზღაურებადი ხარჯების ჩამონათვალს, მათ ოდენობასა და გადახდის ფორმას.
2. ამ წესის მიზანია ნაფიც მსაჯულთა (მსაჯულობის კანდიდატთა) მიერ მათზე
დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას წარმოქმნილი ხარჯების ანაზღაურება.
მუხლი 2. ანაზღაურებადი ხარჯები (30.10.2017 N1/302 ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან)
ნაფიც მსაჯულსა და ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატს აუნაზღაურდება
მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი
ხარჯები.
მუხლი 3. დღიური ხარჯი (30.10.2017 N1/302 ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან)
1. დღიური ხარჯი მოიცავს ნაფიცი მსაჯულისა და მსაჯულობის კანდიდატის
კვების ხარჯებს.

2. კვების ხარჯის დღიური ნორმა განისაზღვრება 15 ლარის ოდენობით.
3. დღიური ხარჯის ანაზღაურების ნაცვლად, ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის სხდომის
დღეს მსაჯულობის კანდიდატის, ასევე უფლებამოსილების განხორციელებისას ნაფიცი
მსაჯულის კვება შესაძლებელია უზრუნველყოს შესაბამისმა სასამართლომ ამ მუხლის მე-2
პუნქტით განსაზღვრული ნორმის ფარგლებში.
მუხლი 4. სამგზავრო ხარჯები (30.10.2017 N1/302 ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან)
1. სამგზავრო ხარჯი მოიცავს ნაფიცი მსაჯულისა და მსაჯულობის კანდიდატის
მგზავრობის ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან საქმის განმხილველ სასამართლომდე
(ორმხრივი მგზავრობა).
2. იმ შემთხვევაში, თუ ნაფიცი მსაჯული ან მსაჯულობის კანდიდატი ცხოვრობს იმ
თვითმმართველ ქალაქში, სადაც მდებარეობს საქმის განმხილველი სასამართლო,
მგზავრობის ხარჯი ანაზღაურდება 5 ლარის ოდენობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
სასამართლო უზრუნველყოფს ნაფიცი მსაჯულების გადაყვანას საგანგებოდ გამოყოფილი
ტრანსპორტით მათი საცხოვრებელი ადგილიდან შესაბამის სასამართლომდე და უკან.
3. ნაფიცი მსაჯულისა და მსაჯულობის კანდიდატის საქმის განმხილველი
სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორიის ფარგლებში მგზავრობის შემთხვევაში, სამგზავრო
ხარჯი ანაზღაურდება 15 ლარის ოდენობით.
4. ნაფიცი მსაჯულისა და მსაჯულობის კანდიდატის საქმის განმხილველი
სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ მგზავრობის შემთხვევაში,
სამგზავრო ხარჯი ანაზღაურდება 25 ლარის ოდენობით, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით
გათვალისწინებული შემთხვევისა.
5. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვისას, ქალაქ რუსთავისა და
მცხეთის მუნიციპალიტეტებიდან მგზავრობის, ხოლო რუსთავის საქალაქო სასამართლოში
საქმის განხილვისას, ქალაქ თბილისისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებიდან მგზავრობის
შემთხვევაში, ნაფიცი მსაჯულისა და მსაჯულობის კანდიდატის სამგზავრო ხარჯი
ანაზღაურდება ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ოდენობით.
6. ამ მუხლის მიზნებისათვის, საქმის განმხილველი სასამართლოს სამოქმედო
ტერიტორია გულისხმობს „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განსახილველ
დანაშაულის საქმეებზე თბილისის, ქუთაისის, ბათუმისა და რუსთავის საქალაქო,
ზუგდიდის, თელავისა და გორის რაიონული სასამართლოების ტერიტორიული
განსჯადობის წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
2013 წლის 1 თებერვლის №1/9 გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ ტერიტორიას.
მუხლი 5. სხვა პირდაპირი ხარჯები (30.10.2017 N1/302 ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან)
1. სხვა პირდაპირი ხარჯები მოიცავს საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების
ხარჯს.
2. ნაფიცი მსაჯულისა და მსაჯულობის კანდიდატის საცხოვრებელი ფართობით
უზრუნველყოფის მიზნით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სასამართლოს სისტემის
სარგებლობაში არსებული შესაბამისი მატერიალური ბაზა, რა დროსაც ანაზღაურდება
მხოლოდ დღიური და სამგზავრო ხარჯები.
3. ამ წესის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ნაფიც
მსაჯულს აუნაზღაურდება საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯი, ხოლო მე-4

მუხლის მე-3 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში - საცხოვრებელი
ფართობის დაქირავების საჭიროების აუცილებლობისას. ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატს
საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯი აუნაზღაურდება საჭიროების შემთხვევაში.
4. ნაფიც მსაჯულსა და მსაჯულობის კანდიდატს საცხოვრებელი ფართობის
დაქირავების ხარჯი აუნაზღაურდება 60 ლარის ოდენობით, ხოლო თბილისის ან ბათუმის
საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვისას - 75 ლარის ოდენობით.
მუხლი 6. ხარჯების ანაზღაურება (30.10.2017 N1/302 ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან)
1. სასამართლოს მენეჯერი სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტს
დაუყოვნებლივ უგზავნის ინფორმაციას სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულ ნაფიც
მსაჯულთა (მსაჯულობის კანდიდატთა) შესახებ, მათთვის ასანაზღაურებელი თანხის
მითითებით. აღნიშნულ ინფორმაციას უნდა დაერთოს ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის
კანდიდატის) პირადობის მოწმობის ასლი და საბანკო ანგარიშის ნომერი.
2. სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი ხარჯების ანაზღაურებას
ახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორებით, ნაფიცი მსაჯულისა და მსაჯულობის
კანდიდატის მიერ მოვალეობის შესრულების დღეს. საბანკო ანგარიშის არქონის
შემთხვევაში ნაფიცი მსაჯული (მსაჯულობის კანდიდატი) ვალდებულია, არაუგვიანეს
ერთი თვისა სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტს წარუდგინოს საბანკო
ანგარიშის ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული
ხარჯები არ ანაზღაურდება.

