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უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი 
III გამოცემა 

(ცნობარში მონაცემები მოცემულია 2014 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) 
 

 

ცნობარში მოცემულია იმ ორგანიზაციათა საკონტაქტო მონაცემები, რომლებშიც შეგიძლიათ უფასო იურიდიული 
კონსულტაციის მიღება. 
ცნობარი შეიქმნა სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლებში და იგი არსებითად განკუთვნილია 
თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent).  
ვიმედოვნებთ, რომ ცნობარი ხელს შეუწყობს სამართლიანი და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების 
განხორციელებას. 
ცნობართან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 
თავმჯდომარის ბიუროს მისამართზე probono@court.ge  
 

 
ს ა რ ჩ ე ვ ი 
1. იურიდიული დახმარების სამსახური 
2. თბილისელების ადვოკატი 
3. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 
4. 
5. 

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 
თბილისის იურიდიული დახმარების სახლი 

5. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 
6. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 
7. მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაცია 
8. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 
9. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 
10. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კლინიკა 
11. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა 
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1. იურიდიული დახმარების სამსახური 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი,  0146, რუსთაველის 30 
ტელ.:  (+995 32) 2920055  

(+995 32) 2988493  
(+99532) 2932090 

ფაქსი:  (+995 32) 2988493  
ვებ-გვერდი:   www.legalaid.ge 
ელ. ფოსტა:  info@legalaid.ge  
მიღების დრო: 10:00 – 19:00 სთ. (შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: თბილისის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: სულხან კომახიძე 
მის: თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 140ა, მე-3 სართ (შესასვლელი პასტერის 
ქუჩიდან) 
ტელ: (+995 32) 2954474; (+995 32) 2954475; 
მობ: (+995 595) 364410 
ელ-ფოსტა: skomakhidze@legalaid.ge  
 
მცხეთა-მთიანეთის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: ალუდა ბუჩუკური 
მის: მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქ. 51 
ტელ: (+995 32) 2513873  
მობ: (+995 595) 901705 
ელ-ფოსტა: abuchukuri@legalaid.ge   
 
კახეთის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: ლიანა ჭუნიაშვილი 
მის: თელავი, ერეკლე II გამზ. 8 
ტელ: (+995 350) 271538 
მობ: (+995 595) 901707 
ელ-ფოსტა: ltchuniashvili@legalaid.ge 
 
ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: იოსებ ჯამასპიშვილი 
მის: რუსთავი, ბათუმის ქ. 17  
ტელ: (+995 341) 241425 
მობ: (+995 595) 901706 
ელ-ფოსტა: ijamaspishvili@legalaid.ge  
 
შიდა ქართლის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: გიორგი ჯეირანაშვილი 
მის: გორი, სამეფოს ქ. 54 
ტელ: (+995 370) 279556 
მობ: (+995 595) 901704 
ელ-ფოსტა: gjeiranashvili@legalaid.ge  
 
სამცხე-ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიურო 

http://www.legalaid.ge/
mailto:info@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=58&lang=geo
mailto:skomakhidze@legalaid.ge
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http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=64&lang=geo
mailto:ltchuniashvili@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=67&lang=geo
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http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=70&lang=geo
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ბიუროს უფროსი: დავით ზარიძე 
მის: ახალციხე, თაბუკაშვილის ქ. 17 
ტელ: (+995 265) 220735 
მობ: (+995 599) 722176 
ელ-ფოსტა: dzaridze@legalaid.ge   
 
იმერეთის-ზესტაფონის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: გელა ბერაძე 
მის: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. 11 
ტელ: (+995 492) 253637 
მობ: (+995 595) 364441 
ელ-ფოსტა: gberadze@legalaid.ge  
 
იმერეთის-ქუთაისის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: გელა სიორდია 
მის: ქუთაისი, სადგურის მოედანი 3 
ტელ: (+995 431) 253411 
მობ: (+995 595) 901700 
ელ-ფოსტა: gsiordia@legalaid.ge  
 
სამეგრელოს-ზუგდიდის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: რონამ კეიდია 
მის: ზუგდიდი, კოსტავას ქ. 24 
ტელ: (+995 415) 253472 
მობ: (+995 595) 901702 
ელ-ფოსტა: rkeidia@legalaid.ge  
 
სამეგრელოს-ფოთის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: ნათია ბოჯგუა 
მის: ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. 37 
ტელ: (+995 493) 243332 
მობ: (+995 595) 901703 
ელ-ფოსტა: nbodjgua@legalaid.ge  
 
აჭარის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: იამზე ზანდარაძე 
მის: ბათუმი, ბარათაშვილის 27, ბინა 3 
ტელ: (+995 422) 242449 
მობ: (+995 595) 901701 
ელ-ფოსტა: izandaradze@legalaid.ge  
 
ოზურგეთის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტი: იამზე მემარნიშვილი 
მის: ოზურგეთი, კოსტავას ქ. 1, მე-3 სართ. 
ტელ: (+995 496) 275992 
მობ: (+995 595) 308850 
ელ-ფოსტა: imemarnishvili@legalaid.ge   
 
ამბროლაურის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტი: თეა ჩიკვაიძე 

mailto:dzaridze@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=76&lang=geo
mailto:gberadze@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=79&lang=geo
mailto:gsiordia@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=82&lang=geo
mailto:rkeidia@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=85&lang=geo
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http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=88&lang=geo
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http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=94&lang=geo
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მის: ამბროლაური, აღმაშენებლის ქ. 24 
მობ: (+995 595) 308847 
ელ-ფოსტა: tchikvaidze@legalaid.ge  
 
ახალქალაქის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტი: ვასილ ბალახაძე 
მის: ახალქალაქი, თამარ მეფის 44 
მობ: (+995 591) 996597 
ელ-ფოსტა: vbalakhadze@legalaid.ge  
 
წალკის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტი: დავით გოგიჩაიშვილი 
მის: წალკა, არისტოტელეს 22 
მობ: (+995 591) 996597 
ელ-ფოსტა: dgogichaishvili@legalaid.ge 
 
მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტი: ნინო პაპაშვილი 
მის: მარნეული, რუსთაველის 73 
მობ: (+995 577) 124428 
ელ-ფოსტა: npapashvili@legalaid.ge 
 
მესტიის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტი: ავთანდილ ჯაფარიძე 
მის: მესტია, სეტის მოედანი 19 
მობ: (+995 551) 201947 
მობ: (+995 599) 294477 
ელ-ფოსტა: ajaparidze@legalaid.ge 

 

საკონსულტაციო თემები: სისხლის სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, შრომის 
სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, კანონმდებლობა 

 

კონსულტაციის სუბიექტები: ფიზიკური პირები, იურიდიული პირები 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, Online კონსულტაცია 
 

მომსახურების ტიპი: სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე - სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის 
შევსებაში დახმარება/კონსულტირება 
სისხლის სამართლის საქმეებზე - სასამართლოში ადვოკატის მომსახურებით 
უზრუნველყოფა თუ  
 მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველ ფენას და რეიტინგში აქვს 70.000 

(სამოცდაათი ათას) ქულაზე ნაკლები 
 მიეკუთვნება კანონით გათვალისწინებულ სავალდებულო დაცვის 

შემთხვევებს 
 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 
 

2. თბილისელების ადვოკატი 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, შარტავას ქ. 7 
ტრენერ-ადვოკატები: მარიკა კაპანაძე, ბუდუ რამიშვილი, ჯაბა 

mailto:tchikvaidze@legalaid.ge
mailto:vbalakhadze@legalaid.ge
mailto:dgogichaishvili@legalaid.ge
mailto:npapashvili@legalaid.ge
mailto:ajaparidze@legalaid.ge
javascript:void(0)
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javascript:void(0)
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http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=367&lang=geo
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კვარაცხელია 
ტელ.:  (+995 577) 255828 
ფაქსი:  - 
ვებ-გვერდი:   www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5032 
ელ. ფოსტა:  - 
მიღების დრო: 10:00 – 17:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: ვაკის რაიონის გამგეობა 
მის: თამარაშვილის 10ა, 
ტრენერ-ადვოკატი ვასილ კიკვაძე 
ტელ: (+995 577) 255832 
 
საბურთალოს რაიონის გამგეობა 
მის: მიცკევიჩის 29 
ტრენერ-ადვოკატი ზაზა თაქთაქიშვილი 
ტელ. (+995 577) 255802 
 
დიდუბის  რაიონის გამგეობა 
მის: გრიგოლ რობაქიძის 2 
ტრენერ-ადვოკატი: მაკა კობიაშვილი 
ტელ: (+995 577) 255856 
 
გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა 
მის: სარაჯიშვილის ქ. „გ“ 
ტრენერ-ადვოკატი: ეკა სოლოღაშვილი 
ტელ: (+995 577) 255827 
 
ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა 
მის: ნავთლუღის ქ. 8-1 
ტრენერ-ადვოკატი: გელა ვადაჭკორია 
ტელ: (+995 577) 255804 
 
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა 
მის: ზუბალაშვილების ქ. 48 
ტრენერ-ადვოკატი: თამარ ხატიაშვილი 
ტელ: (+995 577) 255801 
 
კრწანისის რაიონის გამგეობა 
მის: გორგასლის ქ. 115 
ტრენერ-ადვოკატი: დავით ჭაღიაშვილი 
ტელ: (+995 577) 255807 
 
ქვედა ჩუღურეთის მუნიციპალიტეტი 
მის: ჩიტაიას 5 
ტრენერ-ადვოკატი: როლანდ ასაკაშვილი 
ტელ: (+995 577) 255803 

 

საკონსულტაციო თემები: ადმინისტრაციული სამართალი 
სამოქალაქო სამართალი 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 

http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5032
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კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო 
 

მომსახურების ტიპი:  სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის დაწერაში დახმარება 
 სასამართლო პროცესზე დაცით/ადვოკატით უზრუნველყოფა მხოლოდ 

ადმინისტრაციულ საქმეებზე და მხოლოდ კონკრეტული საქმიდან 
გამომდინარე  

 

დამატებითი ინფორმაცია საგადასახადო საკითხებზე ადვოკატები არიან:  
 
ბუდუ რამიშვილი  
ტელ: (+995 577) 255844 
მის: ლილოს ბაზრობა, მოდულის შენობა, ოთახი 103 
(ოთხშაბათი, 11:00-15:00 სთ.) 
 
ჯაბა კვარაცხელია  
ტელ: (+995 577) 255841 
მის: ისნის ბაზრობა 
(ორშაბათი, 11:00-15:00 სთ.) 

 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 
 

3. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0102,  უზნაძის ქ. 101 
ტელ.:  (+995 32) 2995076 
ფაქსი:  (+995 32) 2923211 
ვებ-გვერდი:   www.gyla.ge 
ელ. ფოსტა: gyla@gyla.ge  
მიღების დრო: 11:00 - 17:00 სთ. (შესვენება 14:00-15:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: ქუთაისი 
მის: მ. კოსტავას 11 
ტელ: (8 431) 241192 
ფაქსი: (8 431) 214585 
ელ-ფოსტა: kutaisi@gyla.ge 
 
ბათუმი  
მის: გორგასლის ქ. 89 
ტელ: (8 422) 276668 
ფაქსი: (8 422) 222950 
ელ-ფოსტა: batumi@gyla.ge 
 
რუსთავი  
მის: კოსტავას 15 ა/5  
ტელ: (8 341)  255337  
 ფაქსი: (8 341) 240566 
ელ-ფოსტა: rustavi@gyla.ge 
 

http://www.gyla.ge/
mailto:gyla@gyla.ge
mailto:kutaisi@gyla.ge
mailto:batumi@gyla.ge
mailto:rustavi@gyla.ge
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თელავი 
მის: ბარნოვის ქ. 10 
ტელ: (8 350) 271371  
ფაქსი: (8 350) 271371 
ელ-ფოსტა: telavi@gyla.ge 
 
გორი 
მის: სტალინის ქ. 19, ბინა 1  
ტელ: (8 370) 272646 
 ფაქსი: (8 370) 272646 
ელ-ფოსტა: gori@gyla.ge 
 
ოზურგეთი   
მის: გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. 25/10  
ტელ: (8 496) 273138 
 ფაქსი: (8 496) 273138 
ელ-ფოსტა: ozurgeti@gyla.ge 
 
დუშეთი 
მის: რუსთაველის ქ. 29, 1810 
ტელ: (8 346) 221554 
ფაქსი  (8346) 221553 
ელ-ფოსტა: dusheti@gyla.ge  

 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო 
 

მომსახურების ტიპი სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის დაწერა, კონსულტაცია; 
სასამართლოში ადვოკატის მომსახურებით უზრუნველყოფა (კონკრეტული 
საქმიდან გამომდინარე ორგანიზაცია თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას მის 
მიერვე დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, უნდა გასწიოს თუ არა 
სასამართლოს ეტაპზე მომსახურება). 

 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 
 

4. კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0161, ქანთარიას 11ა, I სართული 
ტელ.:  (+995 32) 2998856 

(+995 32) 2728856 
ფაქსი:  (+995 32) 2998856  
ვებ-გვერდი:   www.article42.ge  
ელ. ფოსტა: office@article42.ge  
მიღების დრო: 10:30 - 18:00 სთ. 

სამშაბათი, ხუთშაბათი 
 

ფილიალები: არ გააჩნია 
 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 

mailto:telavi@gyla.ge
mailto:gori@gyla.ge
mailto:ozurgeti@gyla.ge
mailto:dusheti@gyla.ge
http://www.article42.ge/
mailto:office@article42.ge
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კონსულტაციის ადრესატები: ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი  
 

კონსულტაციის ტიპი: სატელეფონო, ინდივიდუალური 
 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 

5. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0160, მელიტონ ქანთარიას 11 ა 
ტელ.:  (+995 32) 2307766  
ფაქსი:  (+995 32) 2382018 
ვებ-გვერდი:   www.humanrightshouse.org  
ელ. ფოსტა:  tbilisi@humanrightshouse.org  
მიღების დრო: 10:00 – 18:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: არ გააჩნია 
 

საკონსულტაციო თემები: სამართლებრივი დახმარების ცენტრი ახორციელებს უფასო იურიდიულ 
დახმარებას სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. სერვისი მოიცავს 
სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებს. 

 

კონსულტაციის ადრესატები: სოციალურად დაუცველი/მოწყვლადი ჯგუფები 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, Online კონსულტაცია 
 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია, წარმომადგენლობა სასამართლოში 
 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 

6. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0171, 26 მაისის მოედანი 2, V სართული 
ტელ.:  (+995 32) 2365675  
ფაქსი:  (+995 32) 2941605 
ვებ-გვერდი:   www.civilin.org  
ელ. ფოსტა:  adm@civilin.org  
მიღების დრო: 10:00 – 18:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: ამ მიმართულებით არ აწარმოებენ საქმიანობას აღნიშნული ორგანიზაციის 
ფილიალები 

 

საკონსულტაციო თემები: კონსულტირება წარმოებს ყველა საკითხზე, რაც უკავშირდება არასამეწარმეო 
იურიდიული პირის რეგისტრაციას. 
სისხლის სამართლის სფეროში კონსულტირება არ ხორციელდება. 

 

კონსულტაციის ადრესატები: არასამეწარმეო იურიდიული პირები 
პირები, რომლებსაც სურთ არასამეწარმეო იურიდიული პირის დაფუძნება 

 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, Online კონსულტაცია 
 

http://www.humanrightshouse.org/
mailto:tbilisi@humanrightshouse.org
http://www.civilin.org/
mailto:adm@civilin.org
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მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 
 

7. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, მ. ქანთარიას ქ. 11ა III სართული 
ტელ.:  (+995 32) 2376950 

(+995 32) 2454533 
(+995 32) 2384648 
(+995 32) 2148094 

ფაქსი:  (+995 32) 2384648 
ვებ-გვერდი:   www.hridc.org   
ელ. ფოსტა:  hridc@hridc.org   
მიღების დრო: 10:00 - 18:00 სთ. (შესვენება 13:00-14:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: ბათუმი 
მის: 26 მაისის ქ. 63, ბ.1 
ტელ.: 0 (422) 242860 
 
გორი 
მის: ი. ჭავჭავაძის ქ. 45 
ტელ.: 0 (370) 270718; 0 (790) 969864 
 
გურჯაანი 
 მის: ნონეშვილის ქუჩა 14, III  სართული 
ტელ.: 0 (353) 225070;  0 (790) 528808 

 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ტიპი: სატელეფონო, ინდივიდუალური 
 

მომსახურების ტიპი:  სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე 
სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის შედგენა და კონსულტირება; 

 კონკრეტული საქმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე შესაძლებელია 
სასამართლოში ადვოკატის მომსახურებით უზრუნველყოფაც. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 
 

8. მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაცია 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0160, ბულაჩაურის ქ. 10 
ტელ.:  (+995 32) 2206207 
ფაქსი:  (+995 32) 2376088 
ვებ-გვერდი:    www.aplr.org 
ელ. ფოსტა:  office@aplr.org  

http://www.hridc.org/
mailto:hridc@hridc.org
http://www.aplr.org/
mailto:office@aplr.org
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მიღების დრო: 09:00 – 17:00 სთ. 
ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები/წარმომადგენლები: ბათუმი  
გამსახურდიას გამზირი 6 
ტელ/ფაქსი: (8 422) 271389 
ელ.ფოსტა: batumi@aplr.org  

 

საკონსულტაციო თემები: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეები დაკავშირებული 
უძრავი ქონების საკუთრებასთან. 
არ ხდება კონსულტირება სისხლის სამართლის სფეროში. 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო 
 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 
 

9. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0108, რუსთაველის გამზ. 26 
ტელ.:  (+995 32) 2601508 
ფაქსი:  (+995 32) 2920251 
ვებ-გვერდი:   www.transparency.ge 
ელ. ფოსტა:  ALAC@transparency.ge 
მიღების დრო: 10:00 - 18:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: ბათუმი 
ლუკა ასათიანის 27, ბინა 7, 6010 
ტელ:+ (+995 422 ) 244488 
 
ზუგდიდი 
ცოტნე დადიანის 3, 2100 
ტელ: (+995 415) 223720 
 
ქუთაისი 
თამარ მეფის ქ. 21, 4600 
ტელ.: (+995 431) 254531 

 

საკონსულტაციო თემები: სამართლებრივი დახმარების ცენტრი ახორციელებს უფასო იურიდიულ 
დახმარებას ისეთი ტიპის სამართლებრივ პრობლემებზე, რომლებიც 
დაკავშირებულია უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების ხელყოფასთან (მათ 
შორის საკუთრების უფლების აღიარება, რეგისტრაციასთან დაკავშირებული 
პრობლემები, ექსპროპრიაცია და ა.შ.). 

 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, Online კონსულტაცია 
 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
 

დამატებითი ინფორმაცია: - 

mailto:batumi@aplr.org
http://www.transparency.ge/
mailto:ALAC@transparency.ge
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10. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0179, კავსაძის ქ. №3, მე-2 სართული 
ტელ.:  (+995 32) 2252778/118 
ფაქსი:  (+995 32) 222778/118 
ვებ-გვერდი:   ljorbenadze@epfound.ge  
ელ. ფოსტა:  www.epfound.ge  
მიღების დრო: 09:00 - 18:00 სთ. (შესვენება 13:00-14:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: საქართველოს რეგიონებში მოქმედი ადვოკატები 
 
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ახორციელებს უფასო იურიდიულ 
დახმარებას საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, ადგილზე მოქმედი 
ადვოკატების მეშვეობით. 
ადვოკატებთან დასაკავშირებლად დარეკეთ: 
ტელ.: (+995 32) 2252778/118  

 

საკონსულტაციო თემები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ახორციელებს უფასო იურიდიულ 
დახმარებას ისეთი ტიპის სამართლებრივ პრობლემებზე, რომლებიც 
დაკავშირებულია სურსათის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროსთან. 

 

კონსულტაციის ადრესატები: ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი  
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, ელექტრონული ფოსტა, Online კონსულტაცია 
 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
 

დამატებითი ინფორმაცია: სამართლებრივ კონსულტაციასთან ერთად, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი 
ახორციელებს უფასო საადვოკატო მომსახურებას, აგრეთვე ფარავს ყოველი 
საქმიდან გამომდინარე სასამართლო და სასამართლოს გარეშე ხარჯებს. 

 
 

11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კლინიკა 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქ. №77, სტუ-ს VI კორპუსი, IX 
სართული 

ტელ.:  (+995 32) 2365341 
(+995 557) 998841 

ფაქსი:  (+995 32) 2365341 
ვებ-გვერდი:   www.goo.gl/a3PhU4  
ელ. ფოსტა:  lawclinic@gtu.ge  
მიღების დრო: 12:00 - 18:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: არ გააჩნია  
 

საკონსულტაციო თემები: სისხლის სამართალი (სისხლის სამართლის სამართალწარმოების საკითხები, 
სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა უფლებები, სამართლებრივი 

mailto:ljorbenadze@epfound.ge
http://www.epfound.ge/
http://www.goo.gl/a3PhU4
mailto:lawclinic@gtu.ge
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დევნისა და მართლმსაჯულების პროცესუალური საკითხები); 
სამოქალაქო სამართალი (ქორწინება, განქორწინება, მემკვიდრეობა, ქონებრივი 
დავები, სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება); 
ადმინისტრაციული სამართალი (საგადასახადო დავები, ლტოლვილთა 
უფლებრივი მდგომარეობა, შრომის და სოციალური უზრუნველყოფის 
საკითხები, უმაღლესი განათლების სამართლებრივი რეგულირების საკითხები); 
კრიმინალისტიკური საკითხები (საგამოძიებო და სხვა პროცესუალური 
მოქმედების ჩატარების ტაქტიკური და სამართლებრივი საკითხები, 
ექსპერტიზის დანიშვნის და ექსპერტის დასკვნის შეფასების საკითხები). 

 

კონსულტაციის ადრესატები: ნებისმიერი პირი 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, ელექტრონული ფოსტა 
 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
დამატებითი ინფორმაცია: მოქალაქეებს კონსულტაციას გაუწევენ ბაკალავრიატის დამამთავრებელი 

კურსის და მაგისტურის სტუდენტები, გამოცდილ პროფესორ-მასწავლებელთა 
ხელმძღვანელობით. 

 
 

12. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 32 
ტელ.:  (+995 32) 2294610 
ფაქსი:  - 
ვებ-გვერდი:   www.legalclinic.iliauni.edu.ge  
ელ. ფოსტა:  legalclinic@iliauni.edu.ge  
მიღების დრო: 12:00-18:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: არ გააჩნია 
 

საკონსულტაციო თემები: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი 
 

კონსულტაციის ადრესატები: ფიზიკური და იურიდიული პირები 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო 
 

მომსახურების ტიპი: იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა (ხელშეკრულება, წესდება, სარჩელი, 
შესაგებელი და ა.შ.) და სამართლებრივი კონსულტაცია. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: ილიაუნის სამართლის კლინიკაში დაინტერესებულ პირებს მომსახურეობას 
უწევენ სამართლის სკოლის მაგისტრანტები (ხელმძღვანელი და მისი 
თანაშემწე). 

 

http://www.legalclinic.iliauni.edu.ge/
mailto:legalclinic@iliauni.edu.ge

