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ღონისძიების შეფარდებას აღწევენ, ვიდრე ბრალდების მხარე მოითხოვდა. 

სისხლის სამართლის ყველა საქმეზე ასეთი შედეგების მიღწევა, რა თქმა უნდა, 

შეუძლებელია. თუმცა, იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც დაცვის ქვეშ მყოფთა მიმართ 

გამამტყუნებელი განაჩენი დგება,  საზოგადოებრივი ადვოკატები არ იშურებენ 

ძალისხმევას, რომ  ბრალდებულს  მაქსიმალურად მსუბუქი სასჯელი განესაზღვროს. 

2016 წელს, საზოგადოებრივი ადვოკატებით დახმარებით, გამამართლებელი განაჩენი 

მიღწეულია 58 სისხლის სამართლის საქმეზე, ნაწილობრივ გამამართლებელი 

განაჩენი – 23 საქმეზე. სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდა 169 სისხლის 

სამართლის საქმეზე. განრიდების მექანიზმი გამოყენებულ იქნა 195 სისხლის 

სამართლის საქმეზე. 

ანგარიშის ამ თავში წარმოგიდგენთ რამდენიმე წარმატებულ სისხლის სამართლის 

საქმეს. 
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სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეები 

 

2015 წლიდან, საქართველოს მოქალაქეებს მიეცათ შესაძლებლობა, კანონით 

დადგენილ შემთხვევებში, სახელმწიფოს ხარჯზე, უფასოდ ისარგებლონ იურიდიული 

დახმარების სამსახურის ადვოკატის მომსახურებით გარკვეული კატეგორიის 

სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, კერძოდ, ისეთ დავებზე, რომელიც 

უკავშირდება საოჯახო, მემკვიდრეობის და სოციალური დაცვის საკითხებს. გარდა 

ამისა, ადვოკატის დანიშვნა სავალდებულ გახდა ისეთი პირებისათვის, რომელთა 

მიმართაც სასამართლო განიხილავს „მხარდაჭერის მიმღების“ სტატუსის მინიჭების 

საკითხს. აღნიშნულ საქმეებზე, სავალდებულო დაცვას იურიდიული დახმარების 

სამსახური უზრუნველყოფს.  

სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე იურიდიული დახმარების სამსახურის 

მანდატის გაფართოების შედეგად, უფასო საადვოკატო მომსახურებით ასობით 

მოქალაქემ ისარგებლა. ანგარიშის ამ თავში წარმოდგენილია საქმეები, რომლებიც 

მოგითხრობთ იმის შესახებ, თუ როგორც შეძლეს სოციალურად დაუცველმა დედებმა 

შვილებისათვის ალიმენტის მიღება; როგორ მოიგეს იძულებით გადაადგილებულმა 

პირებმა  სახელმწიფოსთან მიმდინარე  დავა, საცხოვრებელი ფართით 

უზრუნველყოფის თაობაზე; როგორ შეძლეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირებმა შეწყვეტილი სოციალური დახმარების აღდგენა; დაზარალებულმა 

მოქალაქეებმა კუთვნილი კომპენსაციისა და ანაზღაურების მიღება.  

იურიდიული დახმარების სამსახური განაგრძობს მუშაობას, რომ გააფართოვოს 

თავისი მანდატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სხვა საკითხებზეც. 
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იურიდიული დახმარების სამსახურის რეფორმა  

სამსახურის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა და სტაბილური 

განვითარების უზრუნველყოფა 
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იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაზრდა 

 

 

 

 

 

ადამიანური რესურსები 



სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური: წლიური ანგარიში 2016                                                        63  
 

ტერიტორიული დაფარვა 

 

 

 



სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური: წლიური ანგარიში 2016                                                        64  
 

ცენტრალური ოფისის რემონტი (დაფინანსებულია ევროკავშირისა და გაეროს 

ერთობლივი პროგრამის მიერ) 

 

რემონტამდე                                      რემონტის შემდეგ 
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საქმეებზე სპეციალიზაცია 

მენეჯმენტის სისტემის გამართვა, იურიდიული კლინიკებისა და სტაჟირების 
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საინფორმაციო შეხვედრა წალკაში 

სემინარი სიღნაღის სკოლაში 
 

 

შეხვედრა გორის უნივერსიტეტში 
 

 
 

შეხვედრა სამტრედიის საზოგადოებრივ 
ცენტრში 

 

 

 
შეხვედრა დევნილებთან წყალტუბოში 
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იურიდიული დახმარების სამსახური (ცენტრალური ოფისი) 

მის: თამარ მეფის გამზ. №14, თბილისი 0112, საქართველო 

ტელ: +995(32)2920055 

ელ-ფოსტა: info@legalaid.ge 

 

თბილისის იურიდიული დახმარების ბიურო 
ბიუროს უფროსი: სულხან კომახიძე 

მის: თბილისი, თამარ მეფის გამზ. №14,  

ტელ: +995(32)2954474; 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 

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(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, პუშკინის №145 

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 

მის: ამბროლაური, აღმაშენებლის ქ. №24 

მობ: +995(595) 308847 

ელ-ფოსტა:  tchikvaidze@legalaid.ge  
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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 

კონსულტანტი: ლალი ალუდაური 

მის: მარნეული, რუსთაველის №73 

მობ: +995(551)424400 

ელ-ფოსტა: laludauri@legalaid.ge  

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 

კონსულტანტი: ინგა ნოზაძე 

მის: საჩხერე, თავისუფლების ქ.№4 

მობ: +995(551)449633 

ელ-ფოსტა: inozadze@legalaid.ge 
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