
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა

            №1/127         2011 წლის 20 სექტემბერი           ქ. თბილისი

საერთო სასამართლოს მოსამართლისა და საქართველოს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს

პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
არჩეული/დანიშნული წევრისათვის სამსახურებრივი მივლინების
ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ (სათაური 27.12.2013

N1/232)

1. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „დ1“ ქვეპუნქტისა და 68-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად,
დამტკიცდეს საერთო სასამართლოს მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში საქართველოს პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
არჩეული/დანიშნული წევრისათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების
ანაზღაურების თანდართული წესი. (27.12.2013 N1/232)
 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
საზღვარგარეთ მივლინებისას სადღეღამისო ნორმის დანამატის ოდენობის განსაზღვრის
შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/233
გადაწყვეტილება.

3. ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს 2011 წლის 10 ოქტომბრიდან.

ვალერი ცერცვაძე

საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მდივანი

დამტკიცებულია
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს

 2011 წლის 20 სექტემბრის N 1/127 გადაწყვეტილებით

საერთო სასამართლოს მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში
საქართველოს პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არჩეული/დანიშნული

წევრისათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესი (27.12.2013 N1/232)

მუხლი 1. (17.07.2017 N1/227)
 1. საერთო სასამართლოს მოსამართლისათვის და საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში საქართველოს პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
არჩეული/დანიშნული წევრისათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურება



და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამსახურებრივი მივლინების დროს სადღეღამისო და
საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების ნორმების განსაზღვრა
ხდება „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის,
მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა
და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის
№211 დადგენილებით დამტკიცებული „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი
მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების
ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ წესის
მე-2 მუხლის, მე-3 მუხლის პირველი, მე-2, მე-3, მე-6 და მე-7 პუნქტების, მე-8 პუნქტის
პირველი წინადადების, მე-9, მე-10 (გარდა ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებული შემთხვევისა), მე-11, მე-13, მე-14 (გარდა ამ წესის მე-8 მუხლის
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა), მე-15, მე-16, 23-ე, 24-ე, 27-ე, 28-ე
პუნქტებისა და „ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამსახურებრივი მივლინების დროს
სადღეღამისო და საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების
შესახებ“ (დანართი №1) შესაბამისად. 

2. ამ წესის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხარჯები არ ანაზღაურდება
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 371 მუხლით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მოსამართლის უფლებამოსილების
განსახორციელებლად მოსამართლის სხვა სასამართლოში მივლინებისას.

მუხლი 2.
 1. საერთო სასამართლოს მოსამართლის ქვეყნის შიგნით სამსახურებრივი
მივლინების შემთხვევაში სადღეღამისო ხარჯების ნორმა განისაზღვრება დღეში 20 ლარის
ოდენობით.
 2. იმ შემთხვევაში, როდესაც მიმღები მხარე უზრუნველყოფს საერთო სასამართლოს
მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს
პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არჩეული/დანიშნული წევრისათვის
(27.12.2013 N1/232)  მივლინებასთან დაკავშირებული ხარჯების სრულად დაფარვას, მათ მიეცემათ
მხოლოდ ამ წესის მე-6 მუხლით განსაზღვრული დანამატი.
 3. მივლინების დამთავრებიდან:
 ა) არა უგვიანეს 60 დღისა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებიდან დაბრუნებულმა
საერთო სასამართლოს მოსამართლემ და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში
საქართველოს პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არჩეული/დანიშნული
წევრისათვის (27.12.2013 N1/232) დაწესებულებას უნდა წარუდგინოს მგზავრობისათვის
ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი საბუთები, ხოლო ამ წესის მე-7 მუხლით
გათვალისწინებულმა თანამდებობის პირებმა დაწესებულებას ასევე უნდა წარუდგინონ ამავე
მუხლით განსაზღვრული ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი საბუთები;
 ბ) არა უგვიანეს 1 თვისა, ქვეყნის შიგნით მივლინებიდან დაბრუნებულმა საერთო
სასამართლოს მოსამართლემ და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში
საქართველოს პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არჩეული/დანიშნული
წევრისათვის (27.12.2013 N1/232)  დაწესებულებას უნდა წარუდგინოს მგზავრობისა და
საცხოვრებელი ფართობის დაქირავებისათვის ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების
დამადასტურებელი საბუთები. 



4. ამ წესის მე-7 მუხლით გათვალისწინებულ თანამდებობის პირებს ამავე მუხლით
განსაზღვრული ფაქტობრივად გაწეული ხარჯები შესაძლებელია აუნაზღაურდეთ
შესაბამისი საბუთების ამ წესის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდეგ წარდგენის შემთხვევაშიც.

მუხლი 3.
ამ წესის პირველი მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული პირების მივლინების

საკითხის განხილვა და გადაწყვეტა ხორციელდება შემდეგი წესით:
 ა) საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის მივლინების საკითხს იხილავს და
გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, ხოლო
მისი არყოფნის შემთხვევაში - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი;
 ბ) რაიონული (საქალაქო), სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის და
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს პარლამენტის/საქართველოს
პრეზიდენტის მიერ არჩეული/დანიშნული წევრისათვის (27.12.2013 N1/232)  მივლინების
საკითხს იხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მდივანი, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში - საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი.

მუხლი 4.
1. ამ წესით დადგენილი მივლინების საკითხის განხილვის საფუძველი შეიძლება

იყოს მიმწვევი მხარის მიერ ოფიციალური წესით გამოგზავნილი სამივლინებო მიწვევა,
რომელიც უნდა იყოს ნათარგმნი სახელმწიფო ენაზე და დადასტურებული შესაბამისი
უწყების (საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს) საერთაშორისო ურთიერთობებზე პასუხისმგებელი ქვედანაყოფის მიერ. 

2. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს შესაბამისი საფინანსო სამსახურის დასკვნისა და მე-3 მუხლის „ა“ და „ბ“
ქვეპუნქტით განსაზღვრული მივლინების საკითხის განმხილველი პირების სათანადო
ვიზის/რეზოლუციის საფუძველზე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი საკადრო საკითხთა სამსახური, ამ
მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამივლინებო მიწვევის საფუძველზე,
ამზადებს ბრძანების პროექტს. მასში სრულად უნდა მიეთითოს მივლინების ადგილი და
ხანგრძლივობა. ბრძანება ძალაში შედის უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერისთანავე.

3. სამივლინებო ხარჯების სრულად და შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით, ამ
მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნული ბრძანების ასლი, როგორც წესი, მივლინებაში
გამგზავრებამდე ხუთი სამუშაო დღით ადრე წარედგინება შესაბამის საფინანსო სამსახურს.

4. შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას მივლინების ვადის გაგრძელება ხდება ამ
წესის შესაბამისად.

მუხლი 5.
1. ამ წესით გათვალისწინებული მივლინების შემთხვევაში, სამივლინებო

დელეგაციას ხელმძღვანელობს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ან



იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი, ხოლო სამივლინებო დელეგაციაში მათი
არყოფნის შემთხვევაში მივლინების საკითხის განმხილველი პირის ბრძანებით -
დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი.

2. სამივლინებო დელეგაცია მივლინების დაწყებამდე ხვდება მივლინების საკითხის
განმხილველ (ან მის მიერ უფლებამოსილ) პირს, რა დროსაც განიხილება მივლინების
ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებები და მასთან დაკავშირებული სხვა
ორგანიზაციული საკითხები.

3. მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ სამივლინებო დელეგაციის ხელმძღვანელი,
ან მისი დავალებით სამივლინებო დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი, ამზადებს წერილობით
ანგარიშს, სადაც აისახება მივლინების ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგები.
აღნიშნული წერილობითი ანგარიში და მივლინების ფარგლებში ჩატარებული
შეხვედრების მასალები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარედგინება მივლინების
საკითხის განმხილველ პირს.

მუხლი 6.
1. საერთო სასამართლოს მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს

საბჭოში საქართველოს პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
არჩეული/დანიშნული წევრის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამსახურებრივი მივლინებისას
სადღეღამისო ნორმის დანამატი განისაზღვროს ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:
(18.03.2014 N1/30)

 № მოსამსახურეთა თანამდებობრივი დასახელება სადღეღამისო ნორმაზე
დანამატის ოდენობა

პროცენტებით
1 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე 100
2 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის

პირველი მოადგილე
90

3 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის
მოადგილე

85

4 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრი 80
5 სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე 80
6 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს

პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
არჩეული/დანიშნული წევრი

75

7 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე
წევრი (გარდა ამ ცხრილის პირველი-მე-5 პუნქტებით
გათვალისწინებული მოსამართლეებისა)

75

8 სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე 70
9 რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარე 60
10 საერთო სასამართლოს მოსამართლე   40

2. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის, უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილის, უზენაესი სასამართლოს წევრის,
სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მივლინების პირველ სამ დღეზე სადღეღამისო
ნორმის დანამატი (თითოეულ დღეზე) განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით: 



ა) საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისათვის - 300 აშშ დოლარის
ეკვივალენტით შესაბამის ვალუტაში;

ბ) საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა
და მოადგილის, უზენაესი სასამართლოს წევრისა და სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარისათვის - 150 აშშ დოლარის ეკვივალენტით შესაბამის ვალუტაში.

მუხლი 7.
1. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, მის პირველ მოადგილესა

და მოადგილეს, უზენაესი სასამართლოს წევრს, სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარესა და მის მოადგილეს, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს
თავმჯდომარეს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს
პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არჩეულ/დანიშნულ წევრს ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ სამსახურებრივი მივლინებისას მგზავრობისა და სასტუმროში
დაქირავებული ნომრის ღირებულება აუნაზღაურდებათ ფაქტობრივად გაწეული
ხარჯების დამადასტურებელი საბუთების მიხედვით, წლიური საბიუჯეტო კანონით
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და
საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილებით დამტკიცებული
„პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი
სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და
პირობების განსაზღვრის შესახებ“ წესის მე-3 მუხლის მე-14 პუნქტით გათვალისწინებული
შეზღუდვა არ ვრცელდება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის
მივლინების შემთხვევაზე. (17.07.2017 N1/227)

2. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს აუნაზღაურდება ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ სამსახურებრივ მივლინებასთან დაკავშირებული კავშირგაბმულობის,
ტრანსპორტის დაქირავებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯები, წლიური საბიუჯეტო
კანონით საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის დამტკიცებული ასიგნებების
ფარგლებში.


