
საქართველოს კანონი

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი  1.  „სახელმწიფო  კომპენსაციისა  და  სახელმწიფო  აკადემიური
სტიპენდიის  შესახებ“  საქართველოს  კანონში  (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №56, 28.12.2005, მუხ. 433) შეტანილ იქნეს შემდეგი
ცვლილება:

  1.  მე-5  მუხლის  მე-2  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი
რედაქციით:

  „ე) სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ
პირებს,  საქართველოს  თავდაცვის  სამინისტროდან  დათხოვნილ
სახელმწიფო  სპეციალური  წოდების  მქონე  პირებს,  საქართველოს
იუსტიციის  სამინისტროს  სისტემაში  შემავალი  სახელმწიფო  საქვეუწყებო
დაწესებულებიდან  −  სპეციალური  პენიტენციური  სამსახურიდან,
საქართველოს  იუსტიციის  სამინისტროს  საგამოძიებო  დეპარტამენტიდან,
საქართველოს  სასჯელაღსრულებისა  და  პრობაციის  სამინისტროს
გენერალური  ინსპექციიდან  და  საგამოძიებო  დეპარტამენტიდან
დათხოვნილ  სამხედრო  წოდების  ან  სახელმწიფო  სპეციალური  წოდების
მქონე  პირებს,  იმავე  სამინისტროს  სპეციალური  პენიტენციური
სამსახურიდან დათხოვნილ, ზევადიან სამხედრო წოდების ან სახელმწიფო
სპეციალური წოდების მქონე პირებს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
საგამოძიებო სამსახურის  საჯარო  თანამდებობებიდან  განთავისუფლებულ
პირებს,  სახელმწიფო  ინსპექტორის  სამსახურიდან  განთავისუფლებულ
სახელმწიფო  სპეციალური  წოდების  მქონე  პირებს,  საქართველოს  შინაგან
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საქმეთა  სამინისტროს  მმართველობის  სფეროში  შემავალი  სახელმწიფო
საქვეუწყებო  დაწესებულებიდან  −  საგანგებო  სიტუაციების  მართვის
სამსახურიდან,  საქართველოს  პრემიერ-მინისტრის  უშუალო
დაქვემდებარებაში  არსებული  სპეციალური  დანიშნულების  სახელმწიფო
დაწესებულებიდან  −  საგანგებო  სიტუაციების  მართვის  სამსახურიდან  და
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატიდან დათხოვნილ სახელმწიფო
სპეციალური წოდების მქონე პირებს;“.

  2. მე-8 მუხლის:

  ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „ამ  კანონის  მე-5  მუხლის  მე-2  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული  სამხედრო  წოდებისა  და  სახელმწიფო  სპეციალური
წოდების მქონე პირების კომპენსაციის გაანგარიშება“;

  ბ) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

  „21. ამ მუხლის მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროდან  დათხოვნილ  სახელმწიფო  სპეციალური  წოდების  მქონე
პირზე,  თუ  მას  აქვს  ნამსახურობის  არანაკლებ  20  კალენდარული  წელი.
ნამსახურობაში,  გარდა  საქართველოს  თავდაცვის  სამინისტროში
სახელმწიფო  სპეციალური  წოდებით  ნამსახურობისა,  შედის  სახელმწიფო
დაწესებულებაში  სამხედრო  წოდებითა  და  სახელმწიფო  სპეციალური
წოდებით  ნამსახურობა,  აგრეთვე  პროკურატურის  ორგანოებში  სამსახური
და  მოსამართლედ მუშაობის პერიოდი.“.

  3. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 373 მუხლი:

  „მუხლი  373.  საქართველოს  თავდაცვის  სამინისტროდან  დათხოვნილი
სახელმწიფო  სპეციალური  წოდების  მქონე  პირის  მიერ  კომპენსაციის
მიღების სამართლებრივი რეგულირება 

  საქართველოს  თავდაცვის  სამინისტროს  სახელმწიფო  სპეციალური
წოდების  მქონე  პირს  ამ  კანონით  გათვალისწინებული  კომპენსაციის
მიღების  უფლება  წარმოეშობა  საქართველოს  თავდაცვის  სამინისტროდან
2022 წლის 1 იანვრიდან დათხოვნის შემდეგ.“.

  მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.
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საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,

9 ივნისი 2021 წ.
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