
 

 

 

 

 

მუდამ თქვენი  
 უფლებების დაცვაში 

 

 

 

 

 

 

 

„ჩემი ადვოკატი“ 

ა.(ა).ი.პ სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი  
ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი  

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი თბილისელების 

ადვოკატი, 2009 წლის თებერვალში ჩამოყალიბდა. 2015 

წელს რეორგანიზაციის შედეგად  „თბილისელების 

ადვოკატი“ ა(ა)იპ-ი  „სამართლებრივი დახმარებისა და 

საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი“ 

გახდა, რომელიც ახორციელებს პროექტს „ჩემი 

ადვოკატი“. პროექტის მთავარ ღირებულებას 

საზოგადოებაში ადამიანის უფლებების დაცვა და 

სამართლებრივი ცოდნის გაღრმავება წარმოადგენს.  

 

 

  

ჩვენ შესახებ 



მარინა ბერაძე 

 

  

qalaq Tbilisis municipalitetis meriis a(a)ip 
“samarTlebrivi daxmarebisa da sazogadoebrivi CarTulobis 
municipaluri centri” warmatebiT axorcielebs proeqts – 
iuრიdiuli klinika “Cemi advokati”. ც entris TanamSromlebi 
Tbilisis mosaxleobas aZleven kvalificiur rCevebs, asobiT 
adamians uweven ufaso samarTlebriv daxmarebas. 

a(a)ip “samarTlebrivi daxmarebisა da sazogadoebrivi 
CarTulobis municipaluri centri srulad acnobierebs 
beneficiarTa interesebis dakmayofilebisa da maRali 
xarisxis, kvalificiuri iurიdiuli momsaxurebis miwodebis 
aucileblobas. 
Cveni amocanaa, mivaRwioT arsebuli kanonebis yoveldRiur 
cxovrebaSi gatarebas. samoqalqo cnobierebis amaRleba da 
kanonierebis ganuxrelad dacva, saerTo evropuli saxlis 
sruluflebiani wevrobisa da Cvens qveyanaSi demokratiuli 
procesebis daCqarebis umTavresi pirobaa. 
 

mogesalmebiT, 

 

 

                                      დირექტორი 



„ჩემი ადვოკატი“ სამოქალაქო-ადმინისტრაციული 

და სამეწარმეო-საგადასახადო პრობლემური 

საკითხების გადაჭრაზეა ორიენტირებული. 

ორგანიზაცია ახორციელებს მოქალაქეთა  

უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ უფასო 

სამართლებრივ საქმიანობას, რომლის მთავარი 

მიზანია მოქალაქეებისათვის სამართლებრივი 

კონსულტაციის გაწევა და დახმარება, 

საზოგადოებაში სამართლებრივი განათლების 

დონის ამაღლებისთვის საჭირო ღონისძიებების 

განხორციელება. სტუდენტებისთვის და დამწყები 

იურისტებისთვის პრაქტიკული და თეორიული 

უნარების ამაღლება-განვითარება. 
 

1 

 
 

 

 

 

 

 

  ჩვენი  საქმიანობა 



2 
 
  

ჩვენი მისია 

მოსახლეობისთვის კვალიფიციური უფასო სამართლებრივი    

დახმარების გაწევა სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, საგადასახადო, 

სამეწარმეო, ინტელექტუალური სამართლის სფეროში და დამწყები 

იურისტების პროფესიულ ადვოკატებად ჩამოყალიბება.  

  



2015 წლისთვის ორგანიზაციაში მძიმე მდგომარეობა იყო.  

 

 ფუნქციონირებდა მხოლოდ 5 რაიონული ოფისი;  

 ადვოკატებს არ ეძლეოდათ ანაზღაურება; 

 ორგანიზაცია ურთიერთობდა მხოლოდ, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (თსუ). 

ორგანიზაცია 2015 წლამდე 

ჩემი ადვოკატი 

 
  

       საქმიანობა 

    გაჭირვებაში მყოფ მოქალაქეთა დასახმარებლად, 

ორგანიზაციის ადვოკატები  და სტუდენტები საკუთარი 

ფულით ყიდულობდნენ საკანცელარიო ნივთებს, რათა 

მცირედით მაინც  დახმარებოდნენ მოქალაქეებს, 

რომლებსაც სხვა არავინ ეხმარებოდა. 

 

 

 

                         2015 წლისთვის ორგანიზაცია 

                         გაუქმების ზღვარზე იყო ! 
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4 ჩემი ადვოკატი 4 

 

 

 

 

 

 
ორგანიზაციამ 

თბილისის ყველა 

რაიონში გახსნა 

ოფისი 

 

 
  

  

 

 

შეიქმნა 

ანალიტიკური 

ჯგუფი 

 

 
 

2015 წელს ხელმძღვანელობის ცვლილების და რეორგანიზაციის 

მიუხედავად სრულად შენარჩუნდა არსებული გუნდი და დაიწყო 

ორგანიზაციის  ყოველმხრივ განვითარება. გაიზარდა საშტატო 

ერთეული და განხორციელდა სხვა  აუცილებელი ცვლილებები. 
 

ორგანიზაცია  დღეს 

 გაიზარდა პარტნიორი 

უნივერსიტეტების რიცხვი 

(ვთანამშრომლობთ 8 

უნივერსიტეტთან) 
 

 შეიქმნა სასწავლო ცენტრი 

 შეიქმნა ადვოკატის თანაშემწის 

პოზიცია 

 

 შევუერთდით უფასო იურდიული 

დახმარების პორტალს 

 

 შემუშავდა და დაიხვეწა 

ორგანიზაციის დოკუმენტაცია 

(შინაგანაწესი, კონცეფცია, 

საკონსულტაციო და გამოკითხვის 

ფორმები.) 
 

 

განხორციელებული 
ცვლილებები 

რეფორმების შედეგად ორგანიზაციას 

პირველად გაუჩნდა საკუთარი 

შემოსავლები. 

 

 

 

 

 

 

შეიქმნა ცხელი ხაზი 



 
  

თითოეული ტრენერ-ადვოკატი გამოირჩევა 

გამოცდილებით და პროფესიონალიზმით, რაც 

ნათლად დასტურდება ნაჩვენები შედეგებით და 

მოქალაქეთა კმაყოფილებით. 

 

ჩვენ გვყავს ახალგაზრდა პროფესიონალებით 

დაკომპლექტებული გუნდი, რომელთათვისაც 

მოქალაქეების დახმარება არამხოლოდ 

სამსახურია, არამედ მოწოდებაც.  

ტრენერ-ადვოკატები 
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დიანა სარქისოვა დავით მეტრეველი 

 ნაძალადევის რაიონი 

მის:  სანზონა, მე-16 კორპუსი 

მობ: 577 25 58 27 
 

სამგორის რაიონი 

მის: მოსკოვის გამზირი 14 

მობ: 595 128 693 
 

ჩუღურეთის რაიონი 

მის: ჩიტაიას ქუჩა #5 

მობ: 577255818 
 

თქვენი ადვოკატები 
 

ჩემი ადვოკატი 6 

 
  

ჩვენი ორგანიზაცია თითქმის ყველა მომმართველი  მოქალაქისთვის ცდილობს დახმარებას და 

უარს არ ეუბნება არავის. მიუხედავად ამისა თითოეული ადვოკატის მიერ წარმატებით 

დამთავრებულ საქმეთა ოდენობა 55 %-ს აღემატება, რაც მათი უმაღლესი კვალიფიკაციის 

მაჩვენებელია. 

თეონა გელაშვილი ნინო ხუციშვილი 

ისნის რაიონი 

მის: ნავთლუღის ქუჩა 8 

მობ: 577 25 58 02 



ტრენერ-ადვოკატები მოქალაქეების დახმარების პარალელურად, თავიანთ პრაქტიკულ და თეორიულ 

ცოდნასა და გამოცდილებას უზიარებენ სტუდენტებს, რაც  მომავალი კვალიფიციური კადრების 

აღზრდას უწყობს ხელს.  

ეკა ყოლბაია ვასილ კიკვაძე ეკა სოლოღაშვილი მაკა კობიაშვილი ლადო ქუთათელაძე 

დიდუბის რაიონი 

მის: რობაქიძის # 2 

მობ: 577255819 
 

ვაკის რაიონი 

მის: თამარაშვილის 10ა 

მობ: 577 25 58 32 
 

გლდანის რაიონი 

მის: სარაჯიშვილის 1 

მობ: 595 128 691 
 

კრწანისის რაიონი 

მის: გორგასლის N 76 

მობ: 595 128 694 
 

თქვენი ადვოკატები 
 

ჩემი ადვოკატი 

  

საბურთალოს რაიონი 

მის: მიცკევიჩის 29 

მობ: 577 25 58 56 
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ადვოკატის თანაშემწე 

  

ადვოკატის თანაშემწის პოზიციის შემოღება მიზნად ისახავს 

მცირედით მაინც იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც 

აქტიურად დგას დასაქმების ბაზარზე: 
 

1. პირებს, რომლებსაც ახალი დამთავრებული აქვთ 

უნივერსიტეტი, მათთვის სამუშაო სტაჟისა და გამოცდილების 

მიცემა, რაც  დაეხმარებათ წინსვლაში და შემდგომ დასაქმებაში.  

2. ახალგაზრდების დასაქმება, პირველი სამუშაო გამოცდილების 

მიცემა და განვითარება.  

3. მოქალაქეებისათვის კიდევ უფრო სწრაფი და ეფექტური 

მომსახურების გაწევა. 
 
 



ქეთი იმნაძე 

შეუძლებელია არ აღვნიშნო ამ 

ორგანიზაციის პროფესიონალებისაგან 

შემდგარი გუნდი, ადამიანები რომლებიც 

მეგობრულ გარემოს უქმნიან სტუდენტებს 

და თავიანთ ცოდნას უზიარებენ. მიმაჩნია, 

რომ ჩემს პროფესიულ განვითარებაში 

მნიშვნელოვანი წვლილი სწორედ ამ 

ორგანიზაციას მიუძღვის.   

ჩემი ადვოკატი 

  
ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანია სტუდენტებს არა მხოლოდ პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა მისცეს, არამედ 

ხელი შეუწყოს მათ დასაქმებას, როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ასევე სხვა ორგანიზაციებში.  

ორგანიზაციაში დასაქმებულ თანამშრომელთა აბსოლუტური უმეტესობა თავის პროფესიაში პირველ ნაბიჯებს, 

სხვადასხვა პერიოდში სწორედ „ჩემს ადვოკატში“ დგამდნენ, როგორც სტაჟიორები და მოხალისეები სახით. 

 

თამარ დანელია მარიკა მერაბაშვილი 

„ჩემი ადვოკატი“-ს უნიკალურობა 

მდგომარეობს იმაში, რომ საშუალება გვაქვს 

ყოველდღიურად უსასყიდლოდ გავუწიოთ 

დახმარება სხვადასხვა პრობლემების წინაშე 

მდგომ მოქალაქეებს, რომლებსაც ხშირ 

შემთხვევაში ჩვენ გარდა დამხმარე არც 

არავინ ჰყავს. რაც საკმაოდ რთულს, 

საპასუხისმგებლოსა და საინტერესოს ხდის 

ჩვენ საქმიანობას. 

„ჩემი ადვოკატი“  ჩემთვის არის 

პროფესიული ზრდის უდიდესი საშუალება. 

კლინიკაში პრაქტიკულ გამოცდილებასთან 

ერთად პროფესიული უნარ-ჩვევებიც 

შევიძინე. 
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 ცხელი ხაზი 

ცხელი ხაზი „ჩემი ადვოკატი“-ში პირველად 2016 წლის 

ბოლოს ამოქმედდა, რაც მთლიანად  პროექტის 

მნიშნელოვანი წინ გადადგუმული ნაბიჯია. 

 

ჩემი ადვოკატის ცხელი ხაზის უნიკალურობა მდგომარეობს 

იმაში, რომ ის ინტეგრირებულია ქ. თბილისის მერიის ცხელ 

ხაზთან, რაც  მოქალაქეს სახლიდან გაუსვლელად მხოლოდ 

მერიის ცხელ ხაზზე დარეკვით აძლევს საშუალებას შეიტყოს 

მის მოთხოვნაზე დამდგარი შედეგი, პარალელურად 

გაიაროს კვალიფიციური სამართლებრივი კონსულტაცია 

ჩემი ადვოკატის იურისტებთან და შეიტყოს (მისთვის გასაგებ 

ენაზე), თუ რატომ იქნა მიღებული აღნიშნული 

გადაწყვეტილება, სამართლებრივად როგორ იმოქმედოს, 

ვის და სად მიმართოს. 

  
 

ჩვენი ცხელი ხაზი, ხელმისაწვდომს ხდის 
კვალიფიციურ იურდიულ დახმარებას 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებისთვის და ასაკოვანი მოქალაქეებისთვის, 
რომელთათვისაც სახლიდან გასვლა 
სირთულეებთან არის დაკავშირებული. 

  



რუსუდან ჩხიკვიშვილი ვახტანგ მაჩიტაძე 

ჩემი ადვოკატი 

 
  

თქვენი ცხელი ხაზის იურისტები 

წლის განმავლობაში ცხელი ხაზის იურისტების მიერ 

5 121 მოქალაქეს გაეწია სამართლებრივი 

კონსულტაცია, რაც ნათლად ადასტურებს მსგავსი 

სახის სერვისების აქტუალურობას და  აუცილებლობას  

მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

 

 დაგვიკავშირდით: 272 22 22 
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ანალიტიკური ჯგუფი 

-2017 წელს ორგანიზაციამ სხვადასხვა 

კატეგორიის 3 901 საქმე აწარმოა და 11 

999 ზეპირი კონსულტაცია გასცა, რაც 

ანალიტიკური ჯგუფის მიერ დამუშავდა 

და სათანადო დასკვნებიც დაიდო. 

 

- 2017 წელს  ანალიტიკურმა ჯგუფმა 

მერიის სხვადასხვა სამსახურებთან  

ერთად-7 სხვადასხვა საკითხზე 

განახორციელა სხვადასხვა 

საკანონმდებლო და პროცესუალური 

დასკვნები, რეკომენდაციები და 

პროექტები.  

 

-ჯგუფში შემუშავდა საკანონმდებლო 

ინიციატივები და სარეკომენდაციო 

დოკუმენტები. 
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2017 წელს ანალიტიკური ჯგუფის 

მიერ განხორციელდა 23 პროექტი. 

2016 წელს ანალიტიკური ჯგუფის შექმნა კიდევ ერთი 

წინგადადგმული ნაბიჯი იყო ორგანიზაციისთვის.  

ვინადიან ჩვენ უშუალო ურთიერთობა გვაქვს 

მოსახლეობასთან და მათი უფლებების დაცვასთან, 

გვაქვს დიდი ცოდნა არსებულ პრობლემებზე და მათი 

გადაჭრის გზებზე. 

დღეის მდგომარეობით ანალიტიკური ჯგუფი 

ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს, როგორც 

ორგანიზაციის შიგნით, ასევე მერიის სხვადასხვა 

სამსახურებთან ერთად, რათა თითოეულ ჩვენ 

მომმართველს და ზოგადად მოქალაქეებს ოდნავ მაინც 

შეუმცირდეთ არსებული პრობლემები. 



ჩემი ადვოკატი 

  

1. პროექტი ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ“ საქართველოს კანონში  

ცვლილებების შეტანის თაობაზე და პროექტის განმარტებითი ბარათი; 

2. ჯარიმის ოდენობა სამშენებლო სამართალდარღვევისთვის და მისი განსაზღვრის 

კრიტერიუმები (მიმოხილვა და რეკომენდაციები); 

3. სამშენებლო სამართალდარღვევების სფეროში განსახორციელებელი ცვლილებების 

შესახებ შემუშავებული  რეკომენდაციები; 

4. იურიდიული დახმარების მიმწოდებელთა ქსელის დებულების შემუშავებაში 

მონაწილეობა; 

5. მოსახლეობისთვის სამართლებრივ საკითხებზე  საინფორმაციო ბარათის მომზადება. 

6. "თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მონაწილეობითი დაგეგმვისა და ბიუჯეტის 

ინტერაქტიული გამოქვეყნების წესი"; 

7. ქალაქის იერსახესთან დაკავშირებული პრობლემების მონიტორინგის პროგრამის - 

ფიქს თბილისის მოხმარების წესი; 

8. ქ. თბილისის მერიის ელექტრონული საქმისწარმოების წესი. 

 

ანალიტიკური სამსახურის მიერ 

განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტები 

13 



სტატისტიკა 
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2015 წლის შემდგომ ორგანიზაციაში განხორციელებული ცვლილებები და მომსახურების  ხარისხის 

მატება სტატისტიკურ მონაცემებშიც აისახა. 

2016 წელს მოქალაქეთა 

მომართვიანობა  9900 იდან 

14159- მდე გაიზარდა, ხოლო 

2017 წელს 14159 -დან 21021 -მდე 

გაიზარდა. 

 

გაიზარდა ორგანიზაციის ყველა 

სტატისტიკური მაჩვენებელი. 
 
 

ს

s

ს

ა

დ

ს 

 

2015 წლის შემდგომ 

გასამმაგდა სტუდენტების 

რაოდენობა, რომლებსაც „ჩემს 

ადვოკატში“ პრაქტიკის გავლა 

სურთ. 

2015-2016 წლიების 

მოქალაქეთა, 

მომმართველთა 

პროცენტული ზრდა 

2016 -2017 წლების 
მოქალაქეთა, 

მომმართველთა 

პროცენტული ზრდა 

 43%  48.5% 



სტატისტიკა 

ჩემი ადვოკატი 

 

  

  2015 2016 2017 

 

ადმინისტრაციული საჩივარი 
 

 298 352 

 

სასამართლო და 

ადმინისტრაციული წარმოება 

 938 1861 2429 

 

წარმატებით დასრულებული საქმეები  379 723 883 
 

განხორციელებული 

წარმომადგენლობა 

 111 156 161 

 

საპროცესო დოკუმენტი   1579 1456 
 

ზეპირი კონსულტაცია  6905 9537 17120 
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2017 წ.  160 -ით მეტი საქმე     

დასრულდა წარმატებით 

2017 წ. 54-ით მეტი 

ადმინისტრაციული 

საჩივარი დაიწერა 

2017 წ. 598-ით მეტი 

სასამართლო და 

ადმინისტრაციული 

წარმოება განხორციელდა 

საყურადღებო ფაქტია, ის რომ საკმაოდ გახშირდა 

მოქალაქეთა მიერ სასამართლოსთვის მიმართვისგან 

თავის შეკავება სახელმწიფო ბაჟის გამო. 

სამწუხაროდ, ასევე იკვეთება  სკეპტიკური 

დამოკიდებულება სასამართლოს მიმართ. 



ორგანიზაციაში სათანადო რეფორმების განხორციელებამ, 

გამოიწვია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ყველა 

სტატისტიკური მონაცემის გაორმაგება. 

16 ჩემი ადვოკატი 16 

  

2016 წლის პროცენტული ზრდა 
 

21.4% 

 

        38% 

 

განხორციელებული 

წარმომადგენლობა 

 

წარმატებით დასრულებული 

საქმეები 

 

სასამართლო და 

ადმინისტრაციული 

წარმოება 

 

41% 
98% 

91% 



მიუხედავად 2016 წელს სტატისტიკის გაორმაგებისა, ათივე 

უბანში ოფისის გახსნამ და ცხელი ხაზის დამატებამ 

განაპირობა, რომ გაწეული მომსახურება კიდევ უფრო 

გაიზარდა, რაც სტატისტიკაშიც აისახა. 

ჩემი ადვოკატი 

  

 17 

2017 წლის პროცენტული ზრდა 
 

 განხორციელებული 

წარმომადგენლობა 

 

წარმატებით დასრულებული 

საქმეები 

 

სასამართლო და 

ადმინისტრაციული 

წარმოება 

 

 3.2% 
79.5% 22.1% 

30.5% 
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  2018 წელს ღონისძიებები 

სასწავლო 

ცენტრის 

განვითარება და 

სათანადო 

მატერიალური 

ბაზის შექმნა. 

 

იგეგმება  

იურიდიულ 

საკითხებზე 

სატელევიზიო 

გადაცემის 

გაკეთება 

 

ორგანიზაციის და 

ბაზების 

ტექნიკური და 

მატერიალური 

ინვენტარის 

დახვეწა 

 

დონორებთან და 

კერძო 

სექტორთან 

ერთად 

ერთობლივი 

პროექტების 

განხორციელება 

 

2018 წელს დაგეგმილი, არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლებიც კიდევ 

უფრო გააუმჯობესებენ ორგანიზაციის საქმიანობას და უზრუნველყოფენ 

ორგანიზაციის მიზნების და დანიშნულების სრულად რეალიზებას. 



ჩემი ადვოკატი 

 
  

 19 

მოქალაქეები ჩვენ შესახებ 

 

გამოკითხულ ბენეფიციართა 

97% კმაყოფილია მიღებული 

მომსახურებით. 

 

გამოკითხულ ბენეფიციართა 

87%ენდობა ჩვენს ადვოკატებს. 

 

გამოკითხულ ბენეფიციართა 98% 

სხვას ურჩევდა კლინიკისთვის 

მომართვას. 
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„ვისურვებდი ბევრ ასეთ კომპეტენტურ და 

განათლებულ ახალგაზრდა იურისტს, 

რომელბიც დაეხმარებიან ჩვენს 

მოსახლეობას სხვადასხვა იურიდიული 

პრობლემების მოგვარებაში“ 

 

„ამ ცენტრის თანამშრომლები არიან 

კვალიფიციური, ყურადღებიანი და 

სრულად აკმაყოფილებენ მოქალაქეების 

მოთხოვნებს.“ 

 

„მინდა გითხრათ, რომ ძალიან 

კმაყოფილი ვარ კონსულტაციის გაწევით 

და თქვენი ადვოკატით, ჩემთვის არც ერთ 

ადვოკატს არ გაუწევია ასეთი დახმარება“ 

 

„დაე საერთოდ არ არსებობდეს რაიმე 

სახის პრობლემა და თუ იარსებებს, მაშინ 

თქვენნაირმა კვალიფიციურმა კადრებმა 

გადაგვიჭრას ასეთი საკითხები“ 

 

 

  

მოქალაქეები ჩვენზე 



ჩემი ადვოკატი 

 
  

 21 

ჩვენი პარტნიორები 
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ა(ა)იპ „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი 
ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი“  თანადგომისა და 
დახმარებისთვის მადლობას მოახსენებს  ქალაქ თბილისის 
მერს,  
 განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო 
სამსახურს. 
- მადლობა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების 
ადმინისტრაციას ცენტრთან   თანამშრომლობისთვის;  
- თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობებს; 
- მადლობა ჩვენი ორგანიზაციის თითოეულ თანამშრომელს 
გულისხმიერებისა და პროფესიონალიზმისთვის; 
- მადლობა ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც გვენდობიან და 
მოგვმართავენ;   
„ჩემი ადვოკატი“ წარმატებით  იცავს და მომავალშიც  იზრუნებს  
ჩვენი მოქალაქეების  ინტერესების დაცვაზე.            
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