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უფასო იურიდიული დახმარების (PRO BONO) ცნობარი 
V გამოცემა 

(ცნობარში მონაცემები მოცემულია 2016 წლის 02 ნოემბრის 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. იურიდიული კლინიკა - ჩემი ადვოკატი 
3. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 
4. კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 
5. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი 
6. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 
7. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 
8. მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაცია 
9. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 
10. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კლინიკა 
11. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა 
12. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკები 
13. სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი/Legal Support Center 
14. სამართლებრივი დახმარების ცენტრი „Fides et Spes“ 
15. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) 
16. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) 
17. ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკა 

mailto:probono@court.ge
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1. იურიდიული დახმარების სამსახური 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  თბილისი, თამარ მეფის გამზ. №14, 0112 
ტელ.:  (+995 32) 2920055  

(+995 32) 2988493  
(+995 32) 2932090 

ფაქსი:  (+995 32) 2988493  
ვებ-გვერდი:   www.legalaid.ge 
ელ. ფოსტა:  info@legalaid.ge  
მიღების დრო: 10:00 – 18:00 სთ. (შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: თბილისის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: სულხან კომახიძე 
მის: თამარ მეფის გამზ. №14, თბილისი 0112, საქართველო 
ტელ: (+995 32) 2954474; (+99532) 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-თელავის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: ლიანა ჭუნიაშვილი 
მის: თელავი, ვარდოშვილის ქ. №7 
ტელ: (+995 350) 271538 
მობ: (+995 595) 901707 
ელ-ფოსტა: ltchuniashvili@legalaid.ge  
 
კახეთის-სიღნაღის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: თამაზ გურაშვილი 
მის: სიღნაღი, აღმაშენებლის ქ. №7 
ტელ: (+995 355) 231082 
მობ: (+995 599) 937973 
ელ-ფოსტა: tgurashvili@legalaid.ge  
 
ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: იოსებ ჯამასპიშვილი 
მის: რუსთავი, ბათუმის ქ. №17,  
ტელ: (+995 341) 241425 

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
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=61&lang=geo
mailto:abuchukuri@legalaid.ge
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=676&lang=geo
mailto:tgurashvili@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=67&lang=geo


თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
თავმჯდომარის ბიურო 

3 

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 
ბიუროს უფროსი: დავით ზარიძე 
მის: ახალციხე, თაბუკაშვილის ქ.№17 
ტელ: (+995 362) 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; (+995 431) 253412 
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. №17 
ტელ: (+995 493) 223234 
მობ: (+995 595) 901703 
ელ-ფოსტა: nbodjgua@legalaid.ge  

mailto:ijamaspishvili@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=70&lang=geo
mailto:gjeiranashvili@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=73&lang=geo
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=73&lang=geo
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
mailto:nbodjgua@legalaid.ge


თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
თავმჯდომარის ბიურო 

4 

აჭარის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: იამზე ზანდარაძე 
მის: ბათუმი, ბარათაშვილის №27, ბინა 3 
ტელ: (+995 422) 222489 
მობ: (+995 595) 901701 
ელ-ფოსტა: izandaradze@legalaid.ge  
 
ოზურგეთის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტი: იამზე მემარნიშვილი 
მის: ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1, 1-ლი სართ. 
ტელ: (+995 496) 275992 
მობ: (+995 595) 308850 
ელ-ფოსტა: imemarnishvili@legalaid.ge  
 
ამბროლაურის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტი: თეა ჩიკვაიძე 
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: (+995 599) 090091 
ელ-ფოსტა: dgogichaishvili@legalaid.ge 
 
მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტის მ/შ: ცისმარი ანდრიაშვილი 
მის: მარნეული, რუსთაველის №73 
მობ: (+995 599) 350048 
ელ-ფოსტა: tsismari-71@mail.ru  
 
მესტიის საკონსულტაციო ცენტრი 
კონსულტანტი: ავთანდილ ჯაფარიძე 
მის: მესტია, სეტის მოედანი №19 
მობ: (+995 551) 201947; +995 (599)294477 
ელ-ფოსტა: ajaparidze@legalaid.ge 
საჩხერის საკონსულტაციო ცენტრი 

http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=88&lang=geo
mailto:izandaradze@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=94&lang=geo
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=94&lang=geo
mailto:imemarnishvili@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=97&lang=geo
mailto:tchikvaidze@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=100&lang=geo
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=100&lang=geo
mailto:vbalakhadze@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=496&lang=geo
mailto:dgogichaishvili@legalaid.ge
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=634&lang=geo
mailto:tsismari-71@mail.ru
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=637&lang=geo
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კონსულტანტი: ინგა ნოზაძე 
მის: საჩხერე, თავისუფლების ქ.№4 
მობ: (+995 551) 449633 
ელ-ფოსტა: inozadze@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: იურიდიული დახმარება 
იურიდიული დახმარება განკუთვნილია გადახდისუუნარო და სავალდებულო 
დაცვას დაქვემდებარებული პირებისათვის. იურიდიული დახმარება მოიცავს: 

• სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენას 
(სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის); 

• საადვოკატო მომსახურებას. 
საადვოკატო მომსახურება სავალდებულო დაცვის საქმეებზე მოიცავს 
წარმომადგენლობას: 

• სისხლის სამართლის პროცესში; 
• არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში; 
• ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე პირთა საქმეებზე, როდესაც 

სასამართლო განიხილავს პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის 
საკითხს; 

• არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით, პირის 
სტაციონარში მოთავსების საქმეებზე; 

• სასამართლოში პირის მიმართ თავშესაფრის ან ჰუმანიტარული 
სტატუსის მინიჭება–შეწყვეტის საკითხებზე. 

საადვოკატო მომსახურება გადახდისუუნარო პირთათვის მოიცავს 
წარმომადგენლობას: 

• სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე, 
კერძოდ: 

o საოჯახო სამართლიდან გამომდინარე დავებზე; 
o მემკვიდრეობის სამართლიდან გამომდინარე დავებზე; 
o სოციალური დახმარებისა და პენსიის საკითხებზე; 
o დევნილთა უფლებებზე;  
o ჯანმრთელობის დაცვისა და პაციენტთა უფლებების 

საკითხებზე;  
o ვეტერანთა და საომარ მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახების 

სოციალური დაცვის საკითხებზე; 
o პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა სოციალური დაცვის 

საკითხებზე; 
o შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური 

დაცვის საკითხებზე. 
• ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის საქმეებზე; 
• პატიმართა დისციპლინური სამართალწარმოების საქმეებზე; 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე, რომლებზეც, სახდელის 
სახით, გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პატიმრობა. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: გადახდისუუნარობის კრიტერიუმები 
გადახდისუუნარო პირი არის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 

mailto:inozadze@legalaid.ge
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.legalaid.ge/index.php?action=page&p_id=367&lang=geo
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ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრი, რომლის სოციალურ-
ეკონომიკური მაჩვენებელი განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის №424 
დადგენილებით. აღნიშნული დადგენილების თანახმად: 

• გადახდისუუნაროდ ითვლება სოციალურად დაუცველი პირი, რომლის 
სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70 ათასს ან ნაკლებს; 

• გარდა ამისა, გადახდისუუნაროდ ასევე ითვლება 100 ათასი ან ნაკლები 
ქულის მქონე სოცილაურად დაუცველი, რომელიც მიეკუთვნება შემდეგი 
კატეგორიებიდან ერთ-ერთს: 

o მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი, რომელსაც ჰყავს 3 ან მეტი 18 
წელს მიუღწეველი ბავშვი; 

o შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი; 
o 18-წლამდე დედ-მამით ობოლი პირი; 
o ომის ვეტერანი; 
o იძულებით გადაადგილებული პირი; 

 
საოჯახო, სამემკვიდრეო და სოციალური დაცვის საკითხებზე 
ადვოკატის დანიშვნისას, პირის გადახდისუუნარობასთან ერთად, 
იურიდიული დახმარების სამსახური განიხილავს საქმის სირთულესა და 
მნიშვნელობას.  

იურიდიული დახმარება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 
ერთიან ბაზაში“ არარეგისტრირებული პირებისათვის 
განსაკუთრებულ შემთხვევებში, იურიდიული დახმარება შეიძლება გაეწიოს იმ 
პირსაც, რომელიც არ არის რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველთა 
ბაზაში, მაგრამ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე 
თვითონ ვერ გაწევს საადვოკატო მომსახურებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. 
აღნიშნული რეგულირდება იურიდიული დახმარების საბჭოს 2015 წლის 9 
სექტემბრის №27 გადაწყვეტილებით. აღნიშნული პირობა ვრცელდება შემდეგი 
კატეგორიების პირებზე:  

• პირები, რომლებიც წარსულში აკმაყოფილებდნენ გადახდისუუნარობის 
კრიტერიუმებს და მათი მონაცემები მოიპოვება სოციალურად 
დაუცველთა ბაზის არქივში; 

• პირები, რომელთა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 
დადასტურებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 
გაცემული ცნობებით; 

• მძიმე და განუკურნებული სენით დაავადებული პირები; 
• მარტოხელა დედა, რომელსაც ჰყავს არასრულწლოვანი შვილები; 
• პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირი; 
• ასაკით პენსიონერი; 
• იურიდიული დახმარების სამსახურში დასაქმებული ადვოკატი / 

ადვოკატის ოჯახის წევრი / ახლო ნათესავი; 
• მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრი; 
• სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ყოფილ პატიმართა 

რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ბენეფიციარი; 
• საერთაშორისო ჰუმანიტარული კავშირის ,,კათარზისის’’ (სათნოების 

სახლი) ბენეფიციარი; 
არასრულწლოვანი პირი, რომელიც შესაძლოა იყოს მხარე 
სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ საქმეებზე. 
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2. იურიდიული კლინიკა - ჩემი ადვოკატი 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

ტრენერ-ადვოკატები: ვლადიმერ ქუთათელაძე, ნინო ყეინაშვილი, ნინო 
ხუციშვილი, თეონა გელაშვილი, ეკა სოლოღაშვილი, მაკა კობიაშვილი, 
თამარ ხატიაშვილი, ეკატერინე ყოლბაია, ვასილ კიკვაძე, დიანა სარქისოვი 
ტელ.:  (+995 032) 2378264 
ფაქსი:  - 
ვებ-გვერდი:   www.myl.ge  
ელ. ფოსტა:  mylawyer.law@gmail.com  
მიღების დრო: 09:00 – 18:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: თბილისი 
ვაკის რაიონის გამგეობა 
მის: თამარაშვილის 10ა 
ტრენერ-ადვოკატი: ვასილ კიკვაძე 
ტელ: (+995 577) 255832 
 
საბურთალოს რაიონის გამგეობა 
მის: მიცკევიჩის ქ. 29 
ტრენერ-ადვოკატი: მაკა კობიაშვილი 
ტელ. (+995 577) 255856 
 
დიდუბის  რაიონის გამგეობა 
მის: რობაქიძის 2 
ტრენერ-ადვოკატი: ეკატერინე ყოლბაია 
ტელ: (+995 577) 255819 
 
ნაძალადევის რაიონის გამგეობა 
მის: სანზონა, მე-16 კორპუსის მიმდებარედ VIII საავადმყოფოსთან 
ტრენერ-ადვოკატი: ნინო ხუციშვილი 
ტელ: (+995 577) 255827 
 
ისნის რაიონის გამგეობა 
მის: ნავთლუღის ქ. 8 
ტრენერ-ადვოკატი: თეონა გელაშვილი 
ტელ: (+995 577) 255802 
 
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა 
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. 48 
ტრენერ-ადვოკატი: თამარ ხატიაშვილი 
ტელ: (+995 577) 255801 
 
ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა 
მის: ჩიტაიას ქ. 5 
ტრენერ-ადვოკატი: დიანა სარქისოვი 
ტელ: (+995 577) 255818 
 
 

http://www.myl.ge/
mailto:mylawyer.law@gmail.com
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სამგორის რაიონის გამგეობა 
მის: მოსკოვის გამზ. 14 
ტრენერ-ადვოკატი: ნინო ყეინაშვილი 
ტელ: (+995 595) 128693 
 
კრწანისის რაიონის გამგეობა 
მის: გორგასლის ქ. 73 
ტრენერ-ადვოკატი: ვლადიმერ ქუთათელაძე 
ტელ: (+995 595) 128694 
 
გლდანის რაიონის გამგეობა 
მის: სარაჯიშვილის 1 
ტრენერ-ადვოკატი: ეკა სოლოღაშვილი 
ტელ: (+995 595) 128691 

 

საკონსულტაციო თემები: ადმინისტრაციული სამართალი, სამოქალაქო სამართალი 
 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო 
 

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

 
 

დამატებითი ინფორმაცია: სამართლებრივიო დახმარების გაწევის პირობები: 
ა) ზეპირი კონსულტაცია გაიცემა მომმართველთათვის ნებისმიერ საკითხზე 
გარდა სისხლის სამათლებრივი საკითხებისა; 
ბ) წერილობითი კონსულტაცია, სამართლებრივი დოკუმენტის შედგენა და 
სასამართლო ან/და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობა 
ხორციელდება ნებისმიერ ადმინისტრაციულ სამართალებრივ საკითხზე;  
გ)  წერილობითი კონსულტაცია, სამართლებრივი დოკუმენტის შედგენა და 
სასმართლო ან/და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობა 
ხორციელდება სამოქალაქო და საგადასახადო-სამეწარმეო სამართლებრივ 
საკითხებზე მხოლოდ სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში 
რეგისტრირებული 100 000 და ნაკლები ქულის მქონე მოქალაქეებისათვის ან 
ნებისმიერი პირისათვის იმ სამოქალაქო საქმეებზე, როლებშიც მოქლაქე 
გამოდის სავარაუდო მონოპოლიების, ტარიფებისა და საპროცენტო განაკვეთების 
ცალმხრივად განმსაზღვრელი სუბიეტების წინააღმდეგ, ასევე დამსაქმებლის 
მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლით გამოწვეულ დავებზე. 

 
 
 

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 - 18:00 სთ. (შესვენება 14:00-15:00 სთ.) 

ორშაბათი - ხუთშაბათი 
რეგიონებში: 

http://www.gyla.ge/
mailto:gyla@gyla.ge
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10:00 – 18:00 სთ. 
ორშაბათი - ხუთშაბათი 

 

ფილიალები: ქუთაისი 
მის: მ. კოსტავას 11 
ტელ: (+995 431) 241192 
ფაქსი: (+995 431) 222950 
ელ-ფოსტა: kutaisi@gyla.ge 
 
ბათუმი  
მის: გორგასლის ქ. 89 
ტელ: (+995 422) 276668 
ფაქსი: (+995 422) 222950 
ელ-ფოსტა: batumi@gyla.ge 
 
რუსთავი  
მის: კოსტავას 15 ა/5  
ტელ: (+995 341)  255337  
 ფაქსი: (+995 341) 240566 
ელ-ფოსტა: rustavi@gyla.ge 
 
თელავი 
მის: 26 მაისის ქ. 13 
ტელ/ფაქსი (+995 350) 271371  
ელ-ფოსტა: telavi@gyla.ge 
 
გორი 
მის: სტალინის ქ. 19, ბინა 1  
ტელ/ფაქსი: + (995 370) 279842 
ელ-ფოსტა: gori@gyla.ge 
 
ოზურგეთი   
მის: გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. 25/10  
ტელ/ფაქსი (+995 496) 273138 
 ელ-ფოსტა: ozurgeti@gyla.ge 
 
დუშეთი 
მის: რუსთაველის ქ. 29, 1810 
ტელ: (+995 346)221553 
ელ-ფოსტა: dusheti@gyla.ge  
 
ზუგდიდი 
ლაღიძის ქ. 3(ყოფილი თაბუკაშვილის ქ. 21) 
ტელ/ფაქსი: (+995 415)227770 
ელ-ფოსტა: zugdidi@gyla.ge  

 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო 
 

მომსახურების ტიპი სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის დაწერა, კონსულტაცია; 

mailto:kutaisi@gyla.ge
mailto:batumi@gyla.ge
mailto:rustavi@gyla.ge
mailto:telavi@gyla.ge
mailto:gori@gyla.ge
mailto:ozurgeti@gyla.ge
mailto:dusheti@gyla.ge
mailto:zugdidi@gyla.ge
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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: 11:00 - 18:00 სთ. 

სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი 
 

ფილიალები: არ გააჩნია 
 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 
 

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: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეები 
 

კონსულტაციის ადრესატები: სოციალურად დაუცველი/მოწყვლადი ჯგუფები  
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, Online კონსულტაცია 
 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია, წარმომადგენლობა სასამართლოში 
 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 
 

http://www.article42.ge/
mailto:office@article42.ge
http://www.humanrightshouse.org/
mailto:tbilisi@humanrightshouse.org
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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: სამართლებრივი კონსულტირება წარმოებს ყველა საკითხზე, რაც უკავშირდება 
არასამეწარმეო იურიდიული პირს. 
სისხლის სამართლის სფეროში კონსულტირება არ ხორციელდება 

 

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

 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, Online კონსულტაცია 
 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
 

დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 
 

7. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0160, მელიტონ ქანთარიას ქ. 11ა III სართული 
ტელ.:  (+995 32) 2376950 

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

ფაქსი:  (+995 32) 2384650 
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: გორი 
მის: ი. ჭავჭავაძის ქ. 45 
ტელ.: (+995 0370) 270718 
ელ. ფოსტა: vladimerbichashvili@gmail.com  
 
გურჯაანი 
 მის: ნონეშვილის ქუჩა 14, III  სართული 
ტელ.: (+995 0353) 225070 
ელ. ფოსტა: lia_hrc@mail.ru   
 
რუსთავი 
მის: მეგობრობის გამზირი 20, ბინა 27. (შესასვლელი ფალიაშვილის ქუჩიდან) 

http://www.civilin.org/
mailto:adm@civilin.org
http://www.hridc.org/
mailto:hridc@hridc.org
mailto:vladimerbichashvili@gmail.com
mailto:lia_hrc@mail.ru
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ტელ: (+995 0341) 250069 
კოორდინატორი: თამარ ლუკავა 
ელ. ფოსტა: lukava88@gmail.com 

 

საკონსულტაციო თემები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ადრესატები: განუსაზღვრელი 
 

კონსულტაციის ტიპი: სატელეფონო, ინდივიდუალური, Online კონსულტაცია 
 

მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია, სასამართლო წარმომადგენლობა 
 

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  
მიღების დრო: 09:00 – 17:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 
 

ფილიალები: არ გააჩნია 
 

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, 0102, აღმაშენებლის გამზ. 61 
ტელ.:  (+995 32) 2921403 
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 
ფარნავაზ მეფის 74, ბინა 9, 6010 
ტელ:+ (+995 0422 ) 294488 
 

mailto:lukava88@gmail.com
http://www.aplr.org/
mailto:office@aplr.org
http://www.transparency.ge/
mailto:ALAC@transparency.ge
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ზუგდიდი 
ცოტნე დადიანის 2, 2100 
ტელ: (+995 0415) 223720 
 
ქუთაისი 
თამარ მეფის ქ. 21, 4600 
ტელ.: (+995 431) 254531 
 
თელავი 
აბანოს ქ. 1 
ტელ: (+995 0350) 278100 

 

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: - 
 
 

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 
(+995 577) 155544 

ფაქსი:  (+995 32) 2365341 
ვებ-გვერდი:   goo.gl/pb0dZd   
ელ. ფოსტა:  lawclinic@gtu.ge 

a.futkaradze@gtu.ge 
მიღების დრო: 12:00 - 18:00 სთ. 

ორშაბათი - შაბათი 
 

ფილიალები: არ გააჩნია  
 

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

mailto:lawclinic@gtu.ge
mailto:a.futkaradze@gtu.ge
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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 

 
 

11. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკა 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 32 ოთახი D 103 
ტელ.:  (+995 32) 2220009 შიდა ნომერი - 313,  

(+995 32) 577 66 16 82 
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: დაინტერესებულ პირებს მომსახურეობას უწევენ სამართლის სკოლის 
მაგისტრანტები, კლინიკის ხელმძღვანელი და მისი თანაშემწე 

 
 
 

12. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკები 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.:  (+995 570) 900339  
 ფაქსი:  - 
 ვებ-გვერდი:   http://clinic.freeuni.edu.ge/  

www.nccl.ge  
 ელ. ფოსტა:  clc@freeuni.edu.ge 
 მიღების დრო: მიღების დროის შეთანხმება ხდება სატელეფონო კონტაქტით 
 

ფილიალები: არ გააჩნია 
 

საკონსულტაციო თემები: სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, კონსტიტუციური, ბიზნეს და სისხლის 
სამართლის სფეროები 

 

კონსულტაციის ადრესატები: ფიზიკური და იურიდიული პირები 
 

კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური 
(ინტერვიუს დასანიშნად დარეკეთ მითითებულ ნომერზე ან დაუკავშირდით 

http://www.legalclinic.iliauni.edu.ge/
mailto:legalclinic@iliauni.edu.ge
http://clinic.freeuni.edu.ge/
http://www.nccl.ge/
mailto:clc@freeuni.edu.ge
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მითითებული E_mail-ის მეშვეობით)  
 

მომსახურების ტიპი: იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა, სამართლებრივი კონსულტაცია და 
წარმომადგენლობა სასამართლოში 

 

დამატებითი ინფორმაცია: ბიზნეს, ადმინისტრაციულ, კონსტიტუციურ და სისხლის სამართლის 
კლინიკებში კონსულტაციას წევენ სამართლის სკოლის მე-4 კურსის, 
მაგისტრატურის სტუდენტების და ლექტორების უშუალო პროფესიული 
ზედამხედველობის საფუძველზე 

 

 
 
 
 

13. სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი/Legal Support Center 

უკან დაბრუნება 
 
საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ონლაინ იურიდიული მომსახურება ან/და მომსახურება 
ადგილზე მისვლით 

ტელ.:  (+995 595) 919214; 
(+995 595) 091817 

ფაქსი:  - 
ვებ-გვერდი:   www.legalsupport.ge (რეკონსტრუქციის პროცესში) 

www.fb.com/სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი/Legal 
Support Center  

ელ. ფოსტა:  geolegalcompany@gmail.com  
მიღების დრო: მიღების დროის შეთანხმება ხდება სატელეფონო კონტაქტით 

 
ფილიალები: არ გააჩნია 
 
საკონსულტაციო თემები: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული, კერძოდ შრომითი და ბიზნეს 

(საკორპორაციო) სამართლის სფეროები 
 
კონსულტაციის ადრესატები: ფიზიკური და იურიდული პირები 
 
კონსულტაციის ტიპი: უფასო ონლაინ კონსულტაცია, შპს-ს წესდების უფასოდ შედგენა და 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სრული იურიდიული მომსახურების  პაკეტი 
ნებისმიერ პირისთვის უფასოდ (კრიტერიუმების შეფასება ხდება ცენტრის მიერ) 

 
მომსახურების ტიპი:  ხელშეკრულებების შედგენა, წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში 

მონაწილეობა; 
 ადმინისტრაციულ ორგანოებში (შემოსავლების სამსახური; საჯარო 

რეესტრი; მერია, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო და სხვ.) 
წარმომადგენლობა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება; 

 სასამართლო დოკუმენტების (სარჩელი, საჩივრი, განცხადება) შედეგენა 
და სასამართლო წარმომადგენლობა; 

 ქონების რეგისტრაციის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 
 ბიზნესის რეგისტრაციის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 
 მემკვიდრეობის მიღების სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 
 საკითხის ან/და დოკუმენტის სამართლებრივი ექსპერტიზა; 
 სამართლებრივი რისკების შეფასება, 

პრობლემის სამართლებრივი კვალიფიკაცია, იურიდიული დასკვნის მომ

http://www.legalsupport.ge/
mailto:geolegalcompany@gmail.com
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ზადება. 

 
დამატებითი ინფორმაცია: სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრის მიზნებია: 

• ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა; 
• საზოგადოების სამართალშეგნების დონის ამაღლება და კანონისადმი 
  პატივისცემის დამკვიდრება. 
ცენტრთან ურთიერთობა სტაბილური, სანდო და საიმედოა. 
ორგანიზაცია აწყობს უფასო სასწავლო შეხვედრებს, ტრენინგებს და 
კონფერენციებს; შესაბამისი ინტერნეტ აპლიკაციის საშუალებით უფასოდ 
ახორციელებს ონლაინ იურიდიულ კონსულტაციას. ბიზნესის განვითარების 
ხელშეწყობის მიზნით ანაზღაურების გარეშე ამაზადებს შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოების სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას; 
განსაკუთრებულ შემთხვევებში სთავაზობს იურიდიული მომსახურების სრულ 
პაკეტს, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. 

 
 
 
 

14. სამართლებრივი დახმარების ცენტრი „Fides et Spes“ 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, რომის ქ. 1, მე-2 სართ. 0102 
ტელ.:  (+995 32) 218 43 66 
ფაქსი:  - 
ვებ-გვერდი:   www.legalfs.ge 
ელ. ფოსტა:  legalfs@mail.ru 
მიღების დრო: 12:00 - 17:00 სთ. 

ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 
 
ფილიალები: არ გააჩნია 
 
საკონსულტაციო თემები: სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართალი 
 
კონსულტაციის ადრესატები: ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირი 
 
კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო, ელექტრონული ფოსტა 
 
მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
 

http://www.legalfs.ge/
mailto:legalfs@mail.ru
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დამატებითი ინფორმაცია: ცენტრი განსაკუთრებით ორიენტირებულია არაქართულენოვანი 
მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევაზე 

 
 

15. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, რ. ერისთავის ქ. #3 
ტელ.:  (+995 032) 2728008 
ფაქსი:  -  
ვებ-გვერდი:   www.gdi.ge 
ელ. ფოსტა:  info@gdi.ge  
მიღების დრო:  

 
 
პარტნიორი ორგანიზაციის 
ფილიალები: 

ახალციხე 
მისამართი: რუსთაველის ქ. #26 
ტელ: (+995 0365) 221223; 568 443774 
ელ ფოსტა: udm.org.ge@gmail.com  
 
ახალქალაქი 
მისამართი: თერიანის ქ. #25 
ტელ: (+995 0362) 222693 
ელ ფოსტა: udm.org.ge@gmail.com 

 
საკონსულტაციო თემები: რელიგიის თავისუფლების დარღვევის დროს არაადეკვატური და არაეფექტური 

რეაგირება, ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების მიერ, რელიგიური 
კონფლიქტების დროს რელიგიური ნეიტრალიტეტის დარღვევა, ქართული ენის 
არცოდნით გამოწვეული ბარიერები 

 
კონსულტაციის ადრესატები: რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები 
 
კონსულტაციის ტიპი: სამართლებრივი კონსულტაცია და წარმომადგენლობა სასამართლოში 
 
მომსახურების ტიპი: GDI, დემოკრატ მესხთა კავშირთან (UDM) პარტნიორობით უზრუნველყოფს 

სამართლებრივ კონსულტაციებს და წარმომადგენლობას რელიგიური და 
ეთნიკური უმცირესობებისთვის თბილისში, ახალციხესა და ახალქალაქში, ხოლო 
საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის (GRMA) დახმარებით 
ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ჩატარდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

 
დამატებითი ინფორმაცია: პროექტის მიზანია მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ისეთი პრობლემების 
გადასაწყვეტად როგორიც არის სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან 
რელიგიის თავისუფლების დარღვევის დროს არაადეკვატური და არაეფექტური 
რეაგირება, ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების მიერ, რელიგიური 
კონფლიქტების დროს რელიგიური ნეიტრალიტეტის დარღვევა, ქართული ენის 
არცოდნით გამოწვეული ბარიერები და მათი უფლებების შესახებ ცნობიერების 
დაბალი დონე. 

 

mailto:info@gdi.ge
mailto:udm.org.ge@gmail.com
mailto:udm.org.ge@gmail.com
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16. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ #11, მე-4 სად. მე-2 სართ. ბინა. #38 
ტელ.:  ტელ: (+995 032) 2223576 
ფაქსი:  -  
ვებ-გვერდი:   www.tdi.ge  
ელ. ფოსტა:  info@tdi.ge  
მიღების დრო: 11:00-18:00 სთ. 

 
 
ფილიალები: ბათუმი 

მისამართი: გორგასალის ქ. #1 
ტელ: (+9950422) 222803 

 
საკონსულტაციო თემები: ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, დისკრიმინაცია, 

ადმინისტრაციული სამართალი, სისხლის სამართალი 
 
კონსულტაციის ადრესატები: საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, მოქალაქეობის არმქონე პირები, 

რელიგიურ უმცირესობათა წარმომადგენლები, დისკრიმინაციის მსხვერპლნი 
 
კონსულტაციის ტიპი: ინდივიდუალური, სატელეფონო 
 
მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
 
დამატებითი ინფორმაცია: ორგანიზაცია მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას 

ადმინისტრაციულ ორგანოებში, შიდა და საერთაშორისო სასამართლოებში. 
ამასთან, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა რელიგიური, ეთნიკური და 
რასობრივი უმცირესობებისა და ქალებისთვის მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ისეთი პრობლემების გადასაწყვეტად, რომლებიც 
დაკავშირებულია სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფებისათვის არათანაბარი 
საგადასახადო პირობების არსებობასთან, ლოცვისა და რელიგიური რიტუალების 
ჩასატარებელი დაწესებულებების ჩამოყალიბებასთან, რელიგიური და 
რასობრივი უმცირესობების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის არაადეკვატურ 
გამოძიებასთან, რელიგიურ და რასობრივ უმცირესობებში არსებულ გენდერულ 
უთანასწორობასთან. 

 
 

17. ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკა 

უკან დაბრუნება 
 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 

მისამართი:  ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის 59.  
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
 I კორპუსი. ოთახი N 1230. 

ტელ.:  (+995 0431) 242978 
ფაქსი:  - 
ვებ-გვერდი:   lawclinicinfo.weebly.com    

http://www.tdi.ge/
mailto:info@tdi.ge
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ელ. ფოსტა:  info.lawclinic@gmail.com  
მიღების დრო: 10:00 – 17:00 სთ.  

ორშაბათი - პარასკევი 
 
ფილიალები:  
 
საკონსულტაციო თემები: სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლებრივი საკითხები:  

• საოჯახო-სამემკვიდრეო ურთიერთობები  
(ურთიერთობა ოჯახის წევრებს შორის, ანდერძი, მემკვიდრეობა, 
ალიმენტი და სხვ. ოჯახური ძალადობა (სამოქალაქო სამართლებრივ 
ფარგლებში)) 

• სანივთო-სამართლებრივი ურთიერთობები 
(სამეზობლო ურთიერთობები. იპოთეკა. გირავნობა, სესხი, იჯარა, 
ჩუქების ხელშეკრულება, ნარდობა, ნასყიდობა, ქირავნობა, ქონების 
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურები)  

• ვალდებულებით-სამართლებრივი დავები 
(სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო ურთიერთობები) 

• ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ურთიერთობები  
(ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მმართველობის ორგანოებთან 
ურთიერთობა) 

 
კონსულტაციის ადრესატები: ყველა ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი 
 
კონსულტაციის ტიპი: კონსულტაცია გაიცემა წერილობითი ფორმით, პრობლემის გაცნობიდან 

არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა 
 
მომსახურების ტიპი: კონსულტაცია 
 
დამატებითი ინფორმაცია: - 
 
 

mailto:info.lawclinic@gmail.com

