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4 Cemi advokati

მოგესალმებით

მარინა ბერაძე
დირექტორი

იცოდე შენი უფლებები და იყო პასუხისმგებლიანი მოქალაქე, არის საფუძველი ცხოვრობდე 
განვითარებულ და უსაფრთხო ქვეყანაში. ეს არის მთავარი იდეა, რომელსაც ემსახურება ჩვენი 
ორგანიზაცია.        

მოქალაქეების სამართლებრივი დახმარების პარალელურად, მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეგვაქვს ჩვენი ქვეყნის მომავალი იურისტების პროფესიონალ ადვოკატებად ჩამოყალიბების 
საქმეში. საგანმანათლებლო პროცესის პარალელურად, ვცდილობთ გავუზიაროთ მომავალ 
იურსტებს ჩვენი რწმენა იმისა, რომ უფასო სამართლებრივი დახმარება სასიკეთო სოციალური 
ცვლილებების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია.

ვცდილობთ ვიდგეთ მუდმივი განვითარების და განახლების გზაზე და ჩვენი გუნდის 
პროფესიული სრულყოფის პროცესი იყოს უწყვეტი.

ორგანიზციის მიერ გადადგმული ყველა ნაბიჯი, რომელმაც საშუალება მოგვცა ამ ათი წლის 
განმავლობაში ერთგულად გვეკეთებინა ჩვენი საქმე, გუნდური მუშაობის შედეგი იყო, 
რისთვისაც მადლობას ვუხდი გუნდის თითოეულ წევრს და ვუსურვებ ღირსეულ მიღწევებს 
კარიერაში.
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ორგანიზაციის შესახებ

ვინ ვართ ?

საქართველოში ყველაზე დიდი იურიდიული კლინიკა და უფასო 
სამართლებრივი დახმარების ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური 
ცენტრი.

რას ვაკეთებთ ?

● ვაძლევთ სტუდენტებს პრაქტიკულ იურიდიულ ცოდნას.
●თბილისის მოსახლეობას ვუწევთ უფასო სამართლებრივ 
დახმარებას.

ჩვენი ღირებულებები

სამართლიანობა, თანასწორობა, პროფესიონალიზმი, განათლება, 
განვითარება.

ჩვენი მომსახურება
●სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობა 

ყველასთვის.

● გუნდის პროფესიული განვითარება.

●ახლაგაზრდა იურისტების პროფესიული 

განვითარება.

● სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება.

ჩვენი მისია
●სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით უფასო 

კონსულტაციის გაწევა.

●წერილობითი სამართლებრივი დოკუმენტაციის 

შედგენა.

●წარმომადგენლობა სასამართლო და 

ადმინისტრაციულ  ორგანოებში.

● უფასო ონლაინ  და სატელეფონო  კონსულტაცია.
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Cemi advokati

ბროშურა მომზადებულია ა(ა)იპ ჩემი ადვოკატის 
ანალიტიკური სამსახურის მიერ. ყველა უფლება დაცულია.

2019 წლის დეკემბერი

„თბილისელების ადვოკატის შექმნა განპირობებული 
იყო იმ ფაქტით, რომ ქვეყანაში არ არსებობდა  
იურდიული კილინიკა, რომელიც დამწყებ იურისტებს 
(სტუდენტებს) მისცემდა შესაძლებლობას მიეღოთ 
პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება. ასევე, არ 
არსებობდა მოქალაქეთათვის უფასო იურდიული 
დახმარების ცენტრი, რომელიც შეძლებდა 
მომმართველთა დიდი ნაკადისათვის კვალიფიციური 
დახმარების გაწევას. 

მიუხედავად გამოწვევებისა და სირთულეებისა 
ორგანიზაციამ 10 წლის განმავლობაში ასი ათასზე მეტ 
მოქალაქეს გაუწია იურდიული დახმარება.  ათასობით 
დამწყებ იურისტს დავეხმარეთ პროფესიული უნარ-
ჩვევების განვითარებაში და დასაქებაში. „ჩემი 
ადვოკატი“ დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ 
იურდიულ კლინიკად და ლიდერ ორგანიზაციად 
უფასო იურდიული დახმარების მიწოდების კუთხით. 

# ჩემი ადვოკატი 10 წლისაა 

ისტორია

10 წლის წინ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ა(ა)იპ „თბილისელების ადვოკატი“ 2009 წელს 
შეიქმნა. ორგანიზაციის წარმომადგენლობები 
თბილისის მუნიციპალიტეტებსა და ბაზრობებზე 
მუშაობდნენ.  

5 წლის წინ 
რეორგანიზაცია

2015 წლისთვის მუშაობდა მხოლოდ 5 რაიონული 
ოფისი, რაც არ იყო საკმარისი უფასო სამართლებრივი 
დახმარების მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.  
ორგანიზაცია თანამშრომლობდა პრაქტიკულად 
მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტთან და, ფაქტობრივად, 
ვერ ასრულებდა საგანმანათლებლო ფუნქციას.  
არსებული ვითარება კვალიფიციური კადრების 
გადინებას იწვევდა. მიუხედავად რესურსების 
სიმწირისა და დაფინანსების შეფერხებისა, 
თანამშრომელთა უმეტესი ნაწილი უანგაროდ 
აგრძელებდა მუშაობას.  

q.Tbilisi XIX saukune
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2015 წლის რეორგანიზაციის შემდეგ, ა(ა)იპ 
„თბილისელების ადვოკატი“ „სამართლებრივი 
დახმარებისა და საზოგადოებრივი 
ჩართულობის მუნიციპალურ ცენტრად“ 
ჩამოყალიბდა, რომელიც ახორციელებს 
პროექტს იურიდიული კლინიკა – „ჩემი 
ადვოკატი“. რეორგანიზაციის შედეგად 
გაიზარდა პარტნიორი უნივერსიტეტების 
რიცხვი - თანამშრომლობის მემორანდუმი 
საქართველოს 9 უმაღლეს სასწავლებელთან 
გაფორმდა. ამუშავდა სატელეფონო და ონლაინ 
იურიდიული მომსახურების მექანიზმები. 
გაიზარდა რაიონული წარმომადგენლობების 
რაოდენობა. შეიქმნა ადვოკატების თანაშემწის 
პოზიცია და ანალიტიკური სამსახური, 
რომელმაც, მომართვიანობის ყოველწლიური 
ზრდის პირობებში, მნიშვნელოვნად შეუწყო 
ხელი მომსახურების ხარისხის ზრდას. 
საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის მიზნით 
მოხდა სამუშაო პროცესების სტანდარტიზება 
და შეიქმნა შიდა მარეგულირებელი 
დოკუმენტები. დაიწყო სატელევიზიო 
გადაცემების ციკლი, რომლის მეშვეობითაც 

მოსახლეობას საშუალება აქვს მიიღოს უახლესი 
ინფორმაცია მათთვის საინტერესო აქტუალურ 
სამართლებრივ საკითხებზე.

დღეს

დღეისათვის ა(ა)იპ „ჩემი ადვოკატი“ 
საქართველოში ყველაზე დიდი იურიდიული 
კლინიკა და უფასო სამართლებრივი 
დახმარების ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური 
ცენტრია. თბილისის მასშტაბით ჩვენი 11 
წარმომადგენლობა მუშოაბს. ყოვეწლიურად 
300 სტუდენტზე მეტი ირჩევს ჩვენ იურიდიულ 
კლინიკას პრატქიკული კურსის გასავლელად. 
თბილისის ყველა რაიონულ ცენტრში 
განთავსებულ ოფისებში ჩვენი ტრენერ-
ადვოკატები, მოხალისეები და სტუდენტ-
პრაქტიკანტები ყოველწლიურად 20 000 
იურიდიულ კონსულტაციაზე მეტს უწევენ 
მოქალაქეებს.
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Cemi advokati

2015 წლისთვის მუშაობდა მხოლოდ 5 რაიონული ოფისი, რაც 
არ იყო საკმარისი მოქალაქეთათვის სათანადო დახმარების 
გასაწევად.

ასევე, ორგანიზაცია ფაქტობრივად ვერ ასრულებდა 
საგანმანათლებლო  ფუნქციას - თანამშრომლობდა 
პრაქტიკულად მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტთან. არსებული 
სიტუაცია იწვევდა კადრების გადინებას. 

მიუხედავად  რესურსების  სიმწირისა,  როდესაც  საკანცელარიო 
ნივთებიც კი დეფიციტი იყო, თანამშრომელთა უმეტესი ნაწილი, 
რომელიც  ხედავდა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მათი საქმე, 
უანგაროდ აგრძელებდა მოქალაქეთა დახმარებას.

2015 წელს განხორციელდა “ჩემი ადვოკატის” რეორგანიზაცია.

ორგანიზაცია

2015
წელს
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დღეისთვის “ჩემი ადვოკატი” არის ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე 
დიდი საგანმანათლებლო იურიდიული კლინიკა, რომელშიც 
ყოველწლიურად 300 დამწყებ იურისტზე მეტი ღებულობს 
პრაქტიკულ ცოდნას და გამოცდილებას.

ორგანიზაციის ოფისების რაოდენობა  გაიზარდა და  დღეისათვის 
შეადგენს 10 რაიონულ წარმომადგენლობას. 
ოფისების ზრდასთან ერთად გაიზარდა ადვოკატთა რაოდენობაც 
- დღეს ორგანიზაციაში 10 ტრენერ-ადვოკატი საქმიანობს.

ვთანამშრომლობთ 9 უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებასთან.

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა 
ანალიტიკური სამსახური და სატელეფონო მომსახურების 
ჯგუფი (ცხელი ხაზი).

ადვოკატებს დაენიშნათ თანაშემწეები. 

ორგანიზაციამ გააკეთა  სატელევიზიო გადაცემათა ციკლი, 
რომლის მიზანიც არის მოქალაქეთათვის აქტუალურ 
სამართლებრივ საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდება.

ორგანიზაცია

2020
წელს
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იურდიული კლინიკა - “ჩემი ადვოკატი”

„იურიდიული კლინიკა - ჩემი ადვოკატი“ იურისტების პროფესიული ფორმირების პროექტია, რომლის 
ფარგლებშიც  სტუდენტებს  მიღებული აკადემიური ცოდნის და უნარების რეალურ გარემოში 
განვითარებას ვთავაზობთ. ჩვენი სტუდენტ-პრაქტიკანტები არა იმიტირებულ, არამედ, რეალურ 
სამართლებრივ პროცესებში მონაწილეობენ და ჩვენი ტრენერ-ადვოკატების ხელმძღვანელობით 
მოსახლეობას უფასო სამართლებრივ დახმარებას უწევენ სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სამეწარმეო 
და ინტელექტუალური სამართლის სფეროში. ახალგაზრდა იურისტთა განვითარების ხელშეწყობისა და 
სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობის ზრდასთან ერთად, ჩვენი ორგანიზაციის პროექტების 
მიზანი უფლებებისა და ვალდებულებების, კანონის უზენაესობის შესახებ ინფორმაციის გვრცელებაა. 

სამართლის სწავლებაში პრაქტიკულმა კომპონენტმა დიდი მნიშვნელობა შეიძინა თანამედროვე 
იურიდიული განათლების სფეროში. ამ საჭიროებამ გამოიწვია კლინიკური იურიდიული განათლების 
პრაქტიკის განვითარება, რომელიც  გაჩნდა   გასული საუკუნის უკანასკნელი ათწლეულების 
განმავლობაში, დღეისათვის, კი, მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. პრაქტიკული განათლების 
პროგრამების გავრცელებამ ცხადი გახადა მათი დადებითი დიდაქტიკური ეფექტი. ორმხრივი 
ჩართულობის, ინტერაქტიული მეთოდებით პროფესიული უნარ-ჩვევების შეძენა, ე.წ. learning by doing, 
გულისმობს თეორიასა და პრაქტიკას შორის საზღვრის წაშლას. ეს მეთოდი კიდევ უფრო ეფექტიანია, 
როდესაც სწავლა უშუალოდ რეალურ საქმეებზე მუშაობის მეშვეიობით მიმდინარეობს, როგორც 
იურიდიულ კლინიკა „ჩემ ადვოკატში“. რეალურ  კლიენტთან ურთიერთობით სტუდენტს საშუალება 
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ეძლევა აითვისოს სპეციფიკური უნარ-ჩვევები, რომლითაც ადვოკატის მიერ კლიენტის მოთხოვნების 
იურიდიულ ჩარჩოებში მოქცევა ხდება, რაც გულისხმობს პრობლემის იდენტიფიცირებას და მისი 
გადაჭრის გზების დასახვას. 

უკანასკნელი გამოკითხვებით, ჩვენ  იურიდიულ  კლინიკაში  პრაქტიკა გავლილ  სტუდენტთა 97% 
მიიჩნევს, რომ ისწავლა სამართლებრივი პრობლემის სწორად იდენტიფიცირება; 98%  მიიჩნევს, რომ 
ისწავლა სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა; 95%  მიიჩნევს, რომ შეიძინა სამართლებრივი 
პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრისთვის საჭირო უნარები; 96%  მიიჩნევს, რომ შეიძინა 
სამართლებრივი დასაბუთების უნარები; 94%  მიიჩნევს, რომ ისწავლა სამართლებრივი ბაზის, 
სასამართლო პრაქტიკის გამოყენება; 78%  მიიჩნევს, რომ განუვითარდა მეცნიერული მიდგომების 
მოძიებისა და ანალიზის უნარი; 81%  მიიჩნევს, რომ შეიძინა სასამართლოსთან კომუნიკაციის უნარი 
უშუალო წარმომადგენლობის ან/და დაკვირვების საფუძველზე; 99% მიიჩნევს, რომ განუვითარდა 
მოქალაქეებთან კომუნიკაციის/ კონსულტირების უნარები.

ჩვენი მიზანია წავახალისოთ სტუდენტებში ანალიტიკური აზროვნება, სამართლიანობის და 
დადებითი სოციალური ცვლილებებისკენ მისწრაფება, პროფესიული განვითარების სურვილი. „ჩემი 
ადვოკატი“ მომავალი ადვოკატებისთვის განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის მნიშვნელოვან რგოლს 
წარმოადგენს.
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2019 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ მოქალაქეებს  სულ 17 471 სამართლებრივი 
კონსულტაცია გაუწია, რაც წინა წლის კონსულტაციების რაოდენობას (17 028) 2,6%-ით 
აღემატება.

გლდანი 

სულ 17 471

ოფისების მიხედვით
სტატისტიკა

სამგორი 

ნაძალადევი 

დიდუბე 

ჩუღურეთი 

მთაწმინდა 

კრწანისი 

ვაკე 

საბურთალო 

ისანი 

უბნებიN %

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

11

6

9

10

7

6

10

15

13

იურიდიული მომსახურების გაწევის წლიურ საერთო მაჩვენებელში ოფისების 
მიხედვით ლიდერობს ისანი, სამგორი, გლდანი და ნაძალადევი. ჯამში ამ 4 ოფისის 
მიერ გაწეულ იურიდიულ კონსულტაციათა  რიცხვი საერთო ოდენობის 51%-ს 
შეადგენს. თითოეული ოფისის მიერ შესრულებული სამუშაოს პროცენტული და 
რიცხობრივი ოდენობა წარმოდგენილია ქვევით.

  2 113

  1 942

1 122

1 507

1 797

1 144

1 010

1 833

2 693

2 310

კონსულტაცია
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თემატიკის მიხედვით 
სტატისტიკა

თემა რაოდენობა

კომუნალური

სახელშეკრულებო

სასარჩელო
„ატსტუპნიკები“

საოჯახო
სამემკვიდრეო
სააღსრულებო
სოციალური
ამხანაგობები
უძრავი ქონება
შრომითი ურთიერთობები
სამოქალაქო აქტები
საჯარო რეესტრი
სამეზობლო დავა
საგადასახადო-სამეწარმეო
სამშენებლო ნებართვა
ადმინისტრაციული წარმოება
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა
უკანონო მშენებლობა

რეპრესირებული (აღიარება/კომპენსაცია)

უდაო წარმოება

ბინის პრივატიზაცია

ინტელექტუალური სამართალი

           180

           1 654
           2 282
           146
           834
           406
           382
           2 622
           518
           1 803
           272
           212
           448
           461
           126

           1 450
           1183
           583
           1 212

           11

           425

           253

            8
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იურდიული დახმარების 
სახეები 

2018 წელთან შედარებით, ზრდა დაფიქსირდა ძირითადად შემდეგი სახის მომსახურებებში:  ზეპირი კონსულტაცია 
(+1,6%), მატერიალურად შედგენილი დოკუმენტი (+13,4%), ადმინისტრაციული საჩივარი (+18,5%), საპროცესო 
დოკუმენტის შედგენა (+3%). 
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რაიონული ოფისები
2019 წელს მომართვიანობის მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდა მთაწმინდის (+127%) , კრწანისის (+36,5%) 
და ჩუღურეთის (+61,7%)  რაიონულ ოფისებში. ასევე, 4,3%-ით გაიზარდა კონსულტაციების რაოდენობა 
საბურთალოს რაიონულ ოფისში. საანგარიშო პერიოდში წინა წელთან შედარებით მთაწმინდის ოფისში 
ზეპირი კონსულტაციის მაჩვენებელი 605-დან  1467 კონსულტაციამდე გაიზარდა.  იგივე უბანზე 2,7-
ჯერ გაიზარდა მატერიალურად შედგენილი დოკუმენტების რაოდენობა (208). 2,7-ჯერ გაიზარდა 
საპენსიო ასაკის (466) და 1,8-ჯერ სიღარიბის ზღვარს მიიღმა მყოფი (181)  ბენეფიციართა  რაოდენობა. 
ასაკის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის და შემოსავლების ნიშნით სხვდასხვა მოწყვლადი ჯგუფის 
წარმომადგენლების  და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საერთო რაოდენობა მთაწმინდის ოფისის 
მომართვიანობის 40%-ს შეადგენს.

ჩუღურეთის ოფისში ზეპირი კონსულტაციების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 54%-ით არის 
გაზრდილი. ყველა კატეგორიის მოწყვლადი ჯგუფის ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა ფიქსირდება, 
მათ შორის: პენსიონერი პირები - 67 %, იძულებით გადაადგილებული პირები - 130 %. 

2019 წელს მომართვიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ისნის რაიონშია  - 2 693, თუმცა, წინა წლის 
ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ისნის რაიონში მომართვიანობამ 21,5 %-ით იკლო. თემატიკის 
მიხედვით აღნიშნულ რაიონში კლებაა სოციალური დახმარების (-51%), უძრავი ქონების (-20,6%) 
საკითხებთან  და სამეზობლოდ დავების (61%) საკითხებთან დაკავშირებით. 78%-იანი მატება ფიქსირდება 
შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებული საქმეების რაოდენობაში. ასაკის, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის და შემოსავლების ნიშნით სხვდასხვა მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლების  და 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ისნის რაიონში ფიქსირდება - 1 
292 ბენეფიციარი. მათი წილი ისნის რაიონის 2019 წლის ბენეფიციართა 48% შეადგენს.  ბენეფიციართა 
სოციალური სტატუსის ანალიზის შედეგად იკვეთება სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ პირთა (551 
კონსულტაცია) და პენსიონერთა (612 კონსულტაცია) მომართვიანობის მაჩვენებლების კლება შესაბამისად 
38,7% და 27,6%-ით. 

გარდა ისნის რაიონისა, მომართვიანობის კლება დაფიქსირდა ნაძალადევის (-19,3%), გლდანის (-4,6%), 
ვაკის (-6,7%),  დიდუბის (-6.9%) და სამგორის (-2,4%) უბნებზე.  

აღსანიშნავია, რომ ყველა ოფისს, სადაც 2019 წელს მომართვიანობის კლება ფიქსირდება, მეოთხე კვარტალში 
მისამართი შეეცვალა მიმდინარე სარემიონტო სამუშაოების გამო. აღნიშნული ფაქტი კიდევ ეთხელ 
ადასტურებს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი ორგანიზაციის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. 

უბნებზე 2019 წლის განმავლობაში ადმინისტრაციული სამართლის საკითხებზე შემოსულ საქმეთა 
საერთო რაოდენობის 57%-ს  შეადგინა.
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ბენეფიციართა სოციალური სტატუსი
2019 წლის განმავლობაში წინა წელთან შედარებით კლინიკას 2,3%-ით მეტმა პენსიონერმა, 0,6%-ით 
მეტმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირმა და 1,3%-ით მეტმა შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პენსიონერმა პირმა მიმართა. საანგარიშო პერიოდში კლინიკას 384 იძულებით გადაადგილებულმა 
პირმა მიმართა, რაც საერთო მომართვიანობის 2%-ს წარმოადგენს და წინა წლის მაჩვენებელს 3%-ით 
აღემატება. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეთა მაჩვენებელი 10,5%-ით, ხოლო სიღარიბის 
ზღვარს მიღმა მყოფი შშმ პირთა მაჩვენებელი 12,6%-ით არის შემცირებული.  ასაკის, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის და შემოსავლების ნიშნით სხვდასხვა მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლების და 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომართვიანობის წილმა 2019 წლის მომართვიანობის საერთო 
მაჩვენებლის 42% შაედგინა. 
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სამართლებრივი
 დახმარება

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 
მეექვსე  მუხლში  ნათქვამია:  „სამოქალაქო  
უფლებათა და მოვალეობათა განსაზღვრისას .... 
ყველას აქვს სამართლიანი ... განხილვის  უფლება... 
სასამართლოს მიერ“. 2015 წლის 25 სექტემბერს 
გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი 
განვითარების დღის წესრიგზე, რომელიც 
გაწერილია დოკუმენტში სათაურით „ჩვენი 
სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი 
მდგრადი განვითარებისათვის“. მეთექვსმეტე 
მიზანში ნათქვამია: მშვიდობიანი და ინკლუზიური 
საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა 
მდგრადი განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, 
ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური 
ინსტიტუციების მშენებლობა ყველა დონეზე“. 
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ცივილური 
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სამყაროს მიერ აღიარებულია კაცობრიობის 
განვითარების ერთ-ერთ საყრდენ წერტილად და ამ 
პროცესში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს პირველად 
სამართლებრივ დახმარებას. თუ ვთანხმდებით, რომ 
მართლმსაჯულების უფლება აქვს ყველა ადამიანს.  
აუცილებელია ნებისმიერ პირს, განურჩევლად 
ეკონომიკური თუ სოციალური პირობებისა, 
ჰქონდეს წვდომა იმ საჭირო ინსტრუმენტებზე, 
რომელიც ამ უფლების რეალიზების საშუალებას 
მისცემს. სამწუხაროდ, ადამიანებს ხშირად 
ხვდებათ ბარიერები ამ უფლების რეალიზების 
გზაზე. იურიდიული კლინიკები, სამართლებრივი 
დახმარების გაწევის მეშვეობით,  ბარიერებს 
ამცირებენ, საშუალებას აძლევენ რა მოქალაქეებს 
მარტივად მიიღონ სწრაფი, უფასო და ეფექტიანი 
დახმარება.

„ჩემი ადვოკატის“ საქმიანობა სოციალური 
სამართლიანობის უზრუნველყოფას ემსახურება, 
ვინაიდან ორგანიზაციის მუშაობის შედეგად 
წვდომა სამართლებრივ დახმარებაზე რეალური 
ხდება საზოგადოების ყველა ფენისათვის. 
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2014 წლის ახალი წლის წინა საღამოს მოვედი 
მოხალისეებთან გასაუბრებაზე. ასე ალბათ არასოდეს და 
არცერთ გასაუბრებაზე არ მინერვიულია. ვინც გასაუბრებას 
წარმატებით ასრულებდა, გარეთ ფერადი ფურცლით 
გამოდიოდა, რომელზეც ეწერა უბანი, სადაც გაივლიდნენ 
მოხალისეობის პერიოდს. მეც ფერადი ფურცლით 
გამოვედი. ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ახლაც ვფიქრობ, 
რომ ჩემ ცხოვრებაში გადადგმული ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. 

პირველ დღეს უბანზე რომ მივედი, შოკი მქონდა. იქ 
მოქალაქეები დამხვდნენ რეალური პრობლემებით, მე, კი, 
მხოლოდ თეორიით ვიყავი შეიარაღებული და მოქალაქეების 
კითხვებზე პასუხის გაცემასაც ვერ ვბედავდი. საქმე 
იმაშია, რომ „ჩემი ადვოკატის“ პოლიტიკაა მოხალისეების 
და სტუდენტების მაქსიმალურად ჩართვა სამუშაო 
პროცესში. რა თქმა უნდა ყველაფერი ტრენერ-ადვოკატების 
ხელმძღვანელობით ხდება, მაგრამ ბენეფიციარებთან 
უშუალო ურთიერთობას და რეალურ საქმეებში მაქსიმალურ 
მონაწილეობას ჩვენთან სწავლებისას დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება. 

დრო რომ გავიდა, მივხვდი, რომ აქ გავლილი პრაქტიკა 
უნივერსიტეტში ცოდნის მიღებაშიც კი მეხმარებოდა 
- თეორიული მასალის ახალი, განსხვავებული ხედვა 
გამეხსნა.

 „ჩემი ადვოკატი“ არ არის პროექტი, სადაც მხოლოდ 
პროფესიულ განათლებას ღებულობ. აქ ეთიკას, პროფესიულ 
კულტურას სწავლობ. და ყველასთვის კარგი გამოცდილებაა, 
ვინც მონდომებით და შრომისმოყვარეობით მიუდგება 
საქმეს. 

აქ რომ მოვედი, 21 წლის მოხალისე ვიყავი. ახლა 27 წლის 
ვარ და უკვე „ჩემი ადვოკატის“ ტრენერ-ადვოკატი ვარ.

ნინო ხუციშვილი
ნაძალადევის რაიონის ტრენერ-ადვოკატი
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“ჩემ ადვოკატში”   საოცარი გარემო დამხვდა. განსაკუთრებით 
ტრენერ-ადვოკატებმა მოახდინეს შთაბეჭდილება. ახლა, 
როცა უკვე ტრენერ-ადვოკატი ვარ, სულ ვცდილობ 
სტუდენტებთან ურთიერთობაში ჩემ ტრენერ-ადვოკატს 
მივბაძო. 

იყო დღეები, როცა ვფიქრობდი, რომ დატვირთვას და 
სირთულეს ვერ გავუძლებდი, ვინაიდან ჩვენ უბანზე 
კარი არ იკეტებოდა და ერთი თემიდან მეორეზე 
გადავდიოდით. ორი-სამი თვე დამჭირდა ამ სიტუაციაში 
ორიენტაციისათვის და ჩემი ტრენერ-ადვოკატი ძალიან 
დამეხმარა. მაქსიმალურ დამოუკიდებლობას მაძლევდა 
და ყოველთვის სწორ მომენტში ერთვებოდა საქმეში. 
ზუსტად ეს განაპირობებს, ჩემი აზრით, ამ ორგანიზაციაში 
ადვოკატის პროფესიული განვითარების მაღალ ხარისხს 
- თან დამოუკიდებლად მუშაობის საშუალება გაქვს, თან 
ტრენერ-ადვოკატი პროცესებს მონიტორინგს უწევს და 
ყოველთვის გაძლევს რჩევას, როცა ამის საჭიროება გაქვს. 

„ჩემმა ადვოკატმა“ მაქსიმალურად შემიწყო ხელი რომ 
პროფესიული უნარები დამეხვეწა და მოხალისიდან 
ტრენერ-ადვოკატამდე გამევლო გზა.  ახლა რომ ვფიქრობ, 
ვხვდები, რომ აქ არა მხოლოდ ადვოკატის პროფესიის 
ათვისებაში, არამედ ფსიქოლოგიურადაც დამეხმარნენ, 
რომ დამენახა საკუთარი პროფესიული შესაძლებლობები.  

საოცარი განცდაა, როცა ადამიანებს ეხმარები, 
განსაკუთრებით ისეთს, ვისაც ფასიანი დახმარების მიღების 
საშუალება არ აქვს.   

მარიკა მერებაშვილი
მთაწმინდის რაიონის ტრენერ-
ადვოკატი
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მოხალისეებთან გასაუბრების ოთახთან ვიდექი და 
ძალიან ვნერვიულობდი. დიდი კონკურსი იყო. კომისიამ 
შთაბჭდილება მოახდინა იმიტომ, რომ განსხვავებული 
მიდგომა ჰქონდათ - მხოლოდ ცოდნას არ ამოწმებდნენ. 
ცხადი იყო, რომ დიდ ყურადღებას აქცევდნენ კანდიდატის 
მოტივაციის ხარისხს. მაქსიმალურად ცდილობდნენ 
ისეთი კითხვები დაესვათ, რომ კანდიდატის პოტენციალი 
გამოვლენილიყო. 

წარმატებით გავიარე გასაურბება და მოხალისის სტატუსით 
შევუერთდი „ჩემი ადვოკატის“ გუნდს. დაახლოებით 
წელიწადნახევარი ვიყავი მოხალისე. თემატურად 
მრავალფეროვანი საქმეები იყო, რაც ოპტიმალური 
გარემოა ადვოკატის პროფესიული განვითარებისათვის. 
ჩვენ ამით გამოვირჩევით - ჩვენთან მოსულ მოხალისეს 
და სტუდენტს სამართლებრივი თემების დიდი სპექტრი 
და დამოუკიდებლად მუშაობის ფართო ასპარეზი აქვს 
იმისათვის, რომ ცოდნა და უნარები განავითაროს. აქ 
სტუდენტის და მოხალისის ჩართულობის ხარისხი არ 
იზღუდება ბენეფიციართან გასაუბრების ეტაპიდან 
პროცესზე წარმომადგენლობის ჩათვლით. თუ პოტენციალი 
გაქვს, აუცილებლად გიწყობენ ხელს. 

თავიდანვე ადვოკატობა არ მქონდა გდაწყვეტილი, მაგრამ 
აქ რომ მოვედი და ვნახე რამდენი ბერკეტი აქვს ადვოკატს 
იმისთვის, რომ ადამიანს დაეხმაროს, მივხვდი, რომ ამ 
გზით უნდა წავსულიყავი. „ჩემ ადვოკატში“ მოხალსიეობის 
პერიოდში ჩავაბარე საადვოკატო გამოცდა. დღეს უკვე 
ისნის რაიონის ტრენერ-ადვოკატი ვარ. 

თეონა გელაშვილი
ისნის რაიონის ტრენერ-ადვოკატი
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Cemi advokati

2015 წელს ჩავაბარე ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა. 
ამავე წელს გავხვდი ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. უკვე 
ადვოკატი ვიყავი, თუმცა მინდოდა მეტი პრაქტიკული 
გამოცდილება მქონოდა. ვიცოდი, რომ „ჩემი ადვოკატის“ 
თანამშრომლებს შეხება ჰქონდათ სამართლებრივად 
მრავალფეროვან საკითხებთან. ამიტომ მოხალისედ 
მოვედი. გასაუბრებიდან რომ გამოვედი, ვფიქრობდი ასეთ 
ტრენერებთან თუ მექნება მუშაობის შესაძლებლობა, ძალიან 
გამიმართლებსთქო. გასაუბრების შედეგი დადებითი 
იყო - მოხალისე გავხდი, შემდეგ სტაჟიორად გადავედი 
და გარკვეული დროის შემდეგ დავინიშნე ქოლცენტრის 
იურისტ/ოპერატორად. ბოლოს კი ორგანიზაციის ტრენერ-
ადვოკატად გადავედი. 

მართალია გარკვეული გამოცდილება მქონდა, თუმცა 
განსხვავდებოდა იმისგან,  რაც „ჩემ ადვოკატში“ დამხვდა. 
„ჩემ ადვოკატში“ იყო საკითხები, რომლებთანაც არანაირი 
შეხება არ მქონია, შესაბამისად, არც საპროცესო დოკუმენტი 
მქონდა შედგენილი, არც მოქალქეებთან მქონია უშუალო 
უირთიერთობა. 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის სტანდარტის ცოდნას 
დიდი მნშვნელობა აქვს, ემოციური ჩართულობაც 
უნდა აკონტროლო, რომ საქმეში ხელი არ შეგეშალოს. 
ყოველთვის არის შანსი შემოვიდეს ისეთი ქეისი, რომელიც 
მანამდე არ გქონია. ეს ერთგვარი  გამოწვევაა ხოლმე და, 
ამასთან ერთად, მუდმივი განვითარების შესაძლებლობა. 
ასეთ შემთხვევებში ყოველთვის გვაქვს ერთმანეთთან 
კონსულტაციის საშუალება. 

მაქსიმალურად ვცდილობ ჩემმა სტუდენტებმა 
მომსახურების ყველა ფორმის -კონსულტაციის, 
დოკომენტების შედგენისა და წარმომადგენლობის 
გამოცდილება მიიღონ, რომ პროფესიული განვითარების 
ისეთივე პირობები ჰქონდეთ, როგორიც მე მქონდა ამ 
ორგანიზაციაში.

დიანა  სარქისოვი
ჩუღურეთის რაიონის ტრენერ-ადვოკატი
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Cemi advokati

2016 წელი იყო, საბურთალოს უბანზე გამანაწილეს, 
არაჩვეულებრივი ტრენერ-ადვოკატის ხელმძღვანელობით 
ვმუშაობდი როგორც თსუ-ს სტუდენტ-პრაქტიკანტი. 
პრაქტიკა რომ დამთავრდა ზაფხულის არადადეგები იყო. 
მაგრამ იმდენად სასარგებლო და საინტერესო იყო აქ 
მუშაობა, რომ მოხალისედ დავრჩი. შემდეგ გამოცხადდა 
ვაკანსია და ცხლი ხაზის ოპერატორად ამიყვანეს. 
ძალიან სპეციფიკური სამუშო ოყო. ეს ეტაპიც ძალიან 
მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, როგორც იურისტისთვის. 

ახლა უკვე ტრენერ-ადვოკატი ვარ. ჩემსა და სტუდენტებს 
შორის ასაკში დიდი სხვაობა არ არის. მეც ახალი 
დამთავრებული მაქვს უმაღლესი და აქედან გამომდინარე 
ურთიერთობა გვიადვილდება. 

მოქალაქეებთან ურთეირთიობისას ბევრ მძიმე 
თემასთან გიწევს შეხება, რაც თავიდან რთულია. მაგრამ 
გამოცდილებას მოაქვს ცოდნა იმის, თუ ვისთან რა 
სქემით ააწყო კომუნიკაცია. თანაგრძნობა და ემოციური 
დამოკიდებულება უნდა არეგულირო იმისათვის, რომ 
როგორც იურისტმა არასწორი მოლოდინი არ გააჩინო.  

დავით  მეტრეველი
სამგორის რაიონის ტრენერ-ადვოკატი
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„ჩემ ადვოკატში“  მოხალისედ მუშაობა დავიწყე 2015 
წლის ივლისში.  2012 წლიდან ვმუშაობდი სხვადასხვა 
კომპანიაში იურისტად, თუმცა ადვოკატის პრაქტიკული 
უნარ-ჩვევები ამ ორგანიზაციაში შევიძინე.  2016 წლიდან 
„ჩემი ადვოკატის“ ტრენერ-ადვოკატი ვარ.  

ჩვენი ორგანიზაცია ორიენტირებულია თანამშრომლების 
მუდმივ პროფესიულ განვითარებაზე, ვესწრებით 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგებს, სადაც  
ტრენერებად მიწვეულნი არიან სამართლის სხვადასხვა 
დარგის წამყვანი სპეციალისტები, რომლებთანაც 
ხდება  გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება. ეს 
უმნიშვნელოვანესი საფუძველია იმისათვის, რომ 
პროფესიული კუთხით სულ სათანადო ფორმაში იყო. ბევრს 
მაძლევს, ასევე, სტუდენტებთან ურთიერთობა. ესეც დიდი 
სტიმულია პროფესიული განვითარებისათვის.

ეკა  ყოლბაია
დიდუბის რაიონის ტრენერ-ადვოკატი



31



32
Cemi advokati

მუშაობა დავიწყე 2018 წლის მარტში. მართალია, საკმაოდ 
ხანგრძლივი გამოცდილება მქონდა სამოქალაქო სამართლის 
სხვადასხვა დარგში, მაგრამ, სამსახურის სპეციფიკიდან 
გამომდინარე, ბევრ ახალ საკითხთან მომიხდა შეხება, რაც 
შესწავლას და გარკვეულ ძალისხმევას მოითხოვდა. 

სამსახურში ყველა პირობაა შექმნილი როგორც სტუდენტის, 
ასევე, ტრენერის განვითარებისათვის. ვფიქრობ, ცოდნის 
ყოველდღიური სრულყოფა ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია ჩვენი სამსახურის საქმიანობაში.

მომავალი ადვოკატი ჩვენთან ეცნობა კლიენტთან 
ურთიერთობის, დოკუმენტებზე მუშაობის სპეციფიკას. ჩვენ 
მათ ვუზიარებთ პირად გამოცდილებას. ჩვენი ურთიერთობა 
ინტერაქტიულია - მუდმივად საუბრისა და დიალოგის 
რეჟიმში, რაც არა მხოლოდ ტრენერისა და სტუდენტის, 
არამედ თავად სტუდენტების ერთმანეთთან აზრთა აქტიურ 
გაზიარებას გულისხმობს. საოცარი გრძნობაა, როცა ხედავ 
სტუდენტებს, რომლებიც შენს თვალწინ იცვლებიან და 
ხდებიან დამოუკიდებლები.  

ლალი ბაგრატიონი
კრწანისის რაიონის ტრენერ-ადვოკატი
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 „ჩემ ადვოკატში“ დაარსების დღიდან, 
10 წელია ვმუშაობ. იმ დროს სხვა იურიდიული 
კლინიკები არ არსებობდა. „ჩემი ადვოკატი“ იყო 
პირველი მერცხალი, რომელმაც იურიდიული 
კლინიკის სრული ფორმატით დაიწყო მუშაობა. 
ძალიან საინტერესო საწყისი ეტაპი გავიარეთ. 
ვმუშაობდით სტრატეგიაზე იმისათვის, რომ „ჩემი 
ადვოკატი“ სრულფასოვანი იურიდიული კლინიკა 
გამხდარიყო. ყველაფერი ნულიდან დავიწყეთ და 
მთელი გუნდი იყო ჩართული პროცესებში. 
 ორგანიზაციამ ძალიან მალე მოიპოვა ნდობა, 
რადგან მაღალი ხარისხის დახმარებას ვუწევდით 
მოქალაქეებს და, ამასთანავე, ყველასთვის იყო 
ხელმისაწვდომი. „ჩემი ადვოკატის“ მთავარი 
პრიორიტეტია დაეხმაროს მოქალაქეებს, ვისაც არ 
შეუძლია ადვოაკატის მომსახურების საფასურის 
გადახდა. მაშინაც, როგორც ახლა, ვიცავდით 
ბალანსს და ბენეფიციართა დიდი წილი მოწყვლადი 
ჯგუფების მოქალაქეები არიან. 
 საქმეზე სტუდენტ-პრაქტიკანტებთან ერთად 
ვმუშაობ, რაც ძალიან საინტერესოა. სასიამოვნოა 
მათთვის გამოცდილების გაზიარება. ამასთან, 
მათგანაც ყოველთვის ვიღებ ახალს, რაც ჩემთვის 
საინტერესო და სასარგებლო შეიძლება იყოს. 
 პროექტის გაგრძელება სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მნიშვნელოვან საქმეს 
ვაკეთებთ. ვეხმარებით ათასობით მოქალაქეს, 
რომლებიც ვერ ახერხებენ საკუთარი უფლებების 
დაცვას. ორგანიზაციის  სტატისტიკის უკან დიდი 
ძალისხმევა და შრომა დგას. 
 ჩვენ მოქალაქეებს ხშირად არ აქვთ 
ინფორმაცია, როგორც საკუთარ უფლებებზე, 
ასევე, ვალდებულებებზე. ჩვენი ორგანიზაცია 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვისაც 
მუშაობს - ჩვენს მიერ გაწეული თითოეული 
კონსულტაცია საზოგადოებაში სამართლებრივი 
ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. 
 10 წელია „ჩემ ადვოკატში“ ვმუშაობ და 
დღემდე ისეთივე ენთუზიაზმით ვემსახურები 
მოქალაქეებს, როგორც თავიდან, რადგან მომწონს და 
მიყვარს ჩემი პროფესია.

მადლობა 
პროფესიონალიზმისა 
და ერთგულების 10 

წლისთვის .

გლდანის  რაიონის  ტრენერ-ადვოკატი

ეკა სოლოღაშვილი
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„ჩემ ადვოკატში“ 10 წელია ვმუშაობ და ასეთი 
დატვირთვა არ იქნებოდა მარტივი გასამკლავებელი, 
რომ არა კმაყოფილება, რომელსაც განვიცდით, როცა 
ადამიანებს ვეხმარებით. ეს განცდა განსაკუთრებით 
განპირობებულია იმით, რომ ჩვენი ბენეფიციარების 
უმრავლესობა არიან ადამიანები, რომლებსაც, რომ 
არა უფასო იურიდიული დახმარება, ამ ტიპის 
სერვისებზე წვდომა არ ექნებოდათ.
 
მუშაობა მენეჯერის პოზიციაზე დავიწყე. შემდეგ 
გავხდი ტრენერ-ადვოკატი. ჩვენ ორგანიზაციას 
ადვოკატების ერთ-ერთ საუკეთესო სამჭედლოს 
ვუწოდებდი. ჩემი თაობის იურისტებს ასეთი 
პრაქტიკული განვითარების საშუალება არ გქვონდა. 
ჩვენი იურიდიული კლინიკა შეუცვლელ პრაქტიკულ 
ბაზას სთავაზობს მომავალ ადვოკატებს. აქ უწყვეტად 
იზრდები პროფესიულად. და, სხვათაშორის, ამ 
ზრდას სტუდენტებთან ურთიერთობაც უწყობს 
ხელს.
 

მადლობა 
პროფესიონალიზმისა 
და ერთგულების 10 

წლისთვის .

საბურთალოს  რაიონის  ტრენერ-ადვოკატი

მაკა კობიაშვილი
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ვაკის რაიონის  ტრენერ-ადვოკატი

ვასილ კიკვიძე

2009  წლის ნოემბერი იყო „ჩემ ადვოკატში“ რომ 
მოვედი. პირველი შეკრება საკრებულოში ჩატარდა. 
მაშინ თითო ტრენერ-ადვოკატი 6 ან 7 ოფისს 
კურირებდა.   უფასო  სამართლებრივი დახმარება მაშინ 
სიახლე იყო და მომართვიანობაც თავიდანვე დიდი 
იყო, უამრავია ადამიანი მოდიოდა ყოველდღიურად.  
ახლაც ასეა იმიტომ, რომ უკვე დიდი გამოცდილება 
გვაქვს, ხალხიც მოგვეჩვია, სახელი დავიმკვიდრეთ, 
ჩვენი ნიშა გვაქვს და სტანდარტიც შევქმენით.

ჩვენი მომსახურება მაღალი ხარისხის რომ არ იყოს, 
მხოლოდ იმიტომ, რომ მოქალაქეს  უფასო დახმარებას 
ვუწევთ, ამდენი ადამიანი არ მოგვმართავდა. 
ვთვლი, რომ მოლოდინი გავამართლეთ და 
ამიტომაც არსებობს ამდენი წელია ჩვენი პროექტი. 
წარმოუდგენელიც არის, რომ ეს სერვისი ერთ 
დღეს აღარ იყოს. იურიდიული დახმარება საკმაოდ 
ძვირადღირებული მომსახურებაა და ჩვენ ქალაქს 
საკმაოდ გაუჭირდებოდა ამ მომსახურების გარეშე.
.  
ჩვენი იურიდიული კლინიკა პოპულარულია 
სტუდენტებში. ძალიან საინტერესო პროცესია 
პროფესიაში შესვლაში რომ ეხმარები ამდენ კოლეგას. 
ბევრი მოხალისეც გვიკავშირდება და გვეუბნება, რომ 
მათ მეგობრებსაც, ჯგუფელებსაც უნდათ ჩვენთან 
მოხალისეებად მუშაობა იმიტომ, რომ აქ პრაქტიკული 
სწავლის პროცესი საინტერესო და ეფექტიანია. 
მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ბევრი ადამიანი 
დარჩებოდა სამართლებრივი დახმარების გარეშე 
ჩვენი პროექტი რომ არ არსებობდეს. 

მადლობა 
პროფესიონალიზმისა 
და ერთგულების 10 

წლისთვის .
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ჩვენი 

მოხალისე

 მოხალისე

ლუკა კაკიაშვილი
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 ადვოკატი საკუთარი ცხოვრების დიდ ნაწილს 
სხვა ადამიანების დახმარებასა და ინტერესების დაცვას 
უთმობს. ეს წარმოუდგენელია ადვოკატის მაღალი 
კვალიფიკაციის გარეშე. იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ 
ეთიკის კატეგორიადაც კი ვთლი.
 იურიდიული კლინიკა „ჩემი ადვოკატის“ 
შესახებ გავიგე მეგობრებისგან, რომლებსაც აქ პრაქტიკა 
ჰქონდათ გავლილი. იმდენად კმაყოფილები იყვნენ, 
რომ გადავწყვიტე მოვსულიყავი.  
 „ჩემი ადვოკატი“ არის ის სივრცე, სადაც 
თითოეული მოქალაქის პრობლემა განიხილება 
გულდასმით და კვალიფიციურად.  ეს არის ადგილი 
სადაც გისმენენ და მზად არიან  დაგეხმარონ.  სწორედ 
აქ დავრწმუნდი ჩემი პროფესიის არჩევის სისწორეში.
 ორგანიზაციას ჰყავს განსაკუთრებული 
ტრენერ-ადვოკატები. მათთან ერთად პრობლემურ 
საკითხებზე მსჯელობა ჩემთვის ძალიან საინტერესო 
და დიდი გამოცდილების შემძენი იყო.  
 პრაქტიკის თითოეული დღე იყო 
დასამახსოვრებელი, ინფორმაციულად დატვირთული 
და ახალი გამოცდილების შემძენი. თუმცა, გამოვყოფდი 
დღეს, როდესაც მოქალაქის უფლებების დაცვა 

სასამართლოში წარმომადგენლის როლში მომიწია. 
ეს ჩემთვის იყო პირველი სასამართლო პროცესი და 
მასთან დაკავშირებით მიღებული პირველი ემოციები. 
თან პროცესი ჩემი მარწმუნებელი მხარის სასარგებლოდ 
დასრულდა. ასეთი შედეგის მიღწევაში, რა თქმა უნდა, 
ჩემი ტრენერ-ადვოკატის ხელმძღვანელობა და მხარში 
დგომა დამეხმარა. 
 კლინიკის მომავალ სტუდენტებს ვურჩევ 
მაქსიმალურად გამოიყენენ სტაჟირების პერიოდი. მათ 
აქ ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ დიდი პრაქტიკული 
გამოცდილება, რაც შემდგომ პროფესიულ საქმიანობაში 
დიდ დახმარებას გაუწევთ. 
 პრაქტიკის განმავლობაში აღმოვაჩინე 
ასპექტები, რომლებზეც ადრე არ მიფიქრია. 
პრაქტიკაში დავინახე თუ რამდენი ნიუანსია 
გასათვალისწინებელი. ადვოკატის საქმიანობაში 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დროსთან და მის 
სწორად განაწილებასთან დაკავშირებული საკითხები.

მოხალისეები 
თქვენს სამსახურში
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თათია ომარაშვილი

მოხალისე
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ჩვენი 

მოხალისე

 ჩემთვის “ჩემი ადვოკატი” არის  ადგილი, 
სადაც თავს ვგრძნობ ძალიან კომფორტულად. 
სიამოვნებას მანიჭებს ის ფაქტი, რომ დახმარებას 
ვუწევთ ბენეფიციარებს და ხშირ შემთხვევაში 
ჩვენი დახმარება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
 იურიდიულ კლინიკაში ვისწავლე ჩემი 
თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში 
გამოყენება, მომცა მეტი თავდაჯერებულობა და 
გამიუმჯობესა კომუნიკაციის უნარი. გავიცანი 
ძალიან ბევრი ადამიანი, შევიძინე მეგობრები, 
რომელთა იმედიც შემიძლია მქონდეს.
 ეს არის ადგილი,  სადაც სტუდენტებს 
შეუძლიათ საკუთარ თავის აღმოჩენა.
 ჩემთვის ადვოკატის პროფესია იმაზე 
რთული და საინტერესო აღმოჩნდა, ვიდრე 
წარმომედგინა.
ჩვენი ორგანიზაცია არის სწორედ იმ 
ადამიანებისთვის შექმნილი, ვისაც არ აქვს 
შესაძლებლობა, გაიარონ ფასიანი კონსულტაცია 
და აიყვანონ კერძო ადვოკატი.

  „ჩემ ადვოკატში“ პრაქტიკა რომ დავიწყე, არ 
ვფიქრობდი სამომავლოდ ადვოკატურა თუ 
დამაინტერესებდა. თუმცა, იმ დროის მანძილზე, 
რაც გავატარე აღნიშნულ ორგანიზაციაში, მივხვდი 
რომ მინდა გავხდე ადვოკატი.
 იყო ადვოკატი ნიშნავს გიყვარდეს შენი 
საქმე და იყო პროფესიონალი. სწორედ ამიტომ 
გადავწყვიტე ადვოკატთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდების ჩაბარება. ჩემი სურვილია გავხდე 
მაღალკვალიფიციური ადვოკატი და ვიყო 
სამართლის და კანონის ერთგული დამცველი.
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“ჩემი ადვოკატის საათი”  ჩვენი ორგანიზაციის  
საავტორო გადაცემაა, რომელშიც მონაწილეობენ 
ორგანიზაციის ტრენერ-ადვოკატები და 
მოწვეული სტუმრები. გადაცემათა ციკლი 2019 
წელს დაიწყო და სამართლებრივი ცნობიერების 
ამაღლებას ემსახურება.  

გადაცემის ფარგლებში მაყურებელს მიეწოდება 
ინფორმაცია აქტუალურ სამართლებრივ 
თემებზე, როგორიცაა სამშენებლო სამართალი, 
შრომითი ურთიერთობები, ბინათმესაკუთრეთა  
ამხანაგობები, ბავშვთა უფლებები.

   სატელევიზიო გადაცემათა 
ციკლი

შეხვედრა კარიტასში

თბილისის მერიის ა(ა)იპ „ჩემმა ადვოკატმა“ 
საქველმოქმედო ფონდ „კარიტასის“ სოციალურად 
დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრში შემეცნებითი 
სემინარი გამართა.

ღონისძიების ფარგლებში ბავშვები გაეცნენ 
ინფორმაციას ცხოველებთან მოპყრობის, ასევე, 
ვანდალიზმისა და გარემოს დაბინძურების 
საკითხების სამართლებრივი ასპექტების შესახებ.  
ჩვენი თანამშრომლები ესაუბრენ ბავშვებს 
ადვოკატის, როგორც უფლებადამცველის 
პროფესიისა და საქმიანობის შესახებ.

ღონისძიებაში ჩაერთო ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობაც, რომელმაც „კარიტასის“ ბავშვთა 
დღის ცენტრს საჩუქრად წიგნები გადასცა. 
სემინარს დღის ცენტრის 50-მდე, 8-დან - 16 
წლამდე ბენეფიციარი ესწრებოდა.
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ტრენინგი მედიაციაში

 თბილისის მერიის ა(ა)იპ „ჩემი ადვოკატის“ ტრენერ-ადვოკატებმა, ევროკავშირისა და გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით, ოთხდღიანი ტრენინგი - „წარმომადგენლობა მედიაციის 
პროცესში“ გაიარეს.
პროექტი „მედიაცია და არბიტრაჟი – დავების ეფექტიანი გადაწყვეტა“ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების 
პროგრამის ერთობლივი ინიციატივაა და მიზნად ისახავს დავებში მედიაციისა და არბიტრაჟის გამოყენების 
ხელშეწყობას. მედიაცია არის დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდი, რომელიც, მედიატორის 
დახმარებით, დავების მოლაპარაკების გზით გადაწყვეტას გულისხმობს. მედიატორი მხარეებს პრობლემის 
აღმოჩენაში, სტრატეგიის შემუშავებაში, მოლაპარაკების წარმართვასა და მათთვის მისაღები შედეგის მიღწევაში 
ეხმარება. მოქალაქე სწრაფად, დაბალი ფინანსური დანახარჯით აგვარებს წარმოშობილ დავას. მედიაციის 
პროცესი ხელს შეუწყობს სასამართლოს განტვირთვასა და მართლმსაჯულების ეფექტურ განხორციელებას.
 კანონი მედიაციის შესახებ საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის 27 სექტემბერს მიიღო. მედიაციის, 
როგორც დავის გადაჭრის ალტერნატიული მეთოდი ამ დრომდე ნაკლებად გამოიყენებოდა, ხოლო პრაქტიკის 
განსავითარებლად მნიშვნელოვანია კერძო პრეცედენტების შექმნაც, რაც მედიაციასთან დაკავშირებით 
ცნობიერების, ნდობის და პოპულარიზაციის მიმართულებით პოზიტიურ როლს შეასრულებს.
 ა(ა)იპ „ჩემი ადვოკატი“ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მედიაციის განვითარებას, რაც ქვეყანაში 
მართლმსაჯულების განხორციელების ეფექტიანობას გაზრდის.
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Cemi advokati

ნიჭიერ პრაქტიკანტთა და მოხალისეთა 

დასაქმების ხელშეწყობა.

რაიონებში გასვლითი ღონისძიებების 

ჩატარება.

სატელევიზიო გადაცემათა ციკლის 

მომზადება და განხორციელება.

მოქალაქეთა სამართლებრივი 

ცნობიერების  ამაღლება.

დაგეგმილი
ღონისძიებები
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ჩვენი
პარტნიორები

განსაკუთრებული მადლობა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას და 
მერს, ბატონ კახა კალაძეს პროექტის მხარდაჭერისთვის.



მის: მიცკევიჩის 29ა, თბილისი

ტელ: (032) 2 37 82 64

E-Mail: mylawyer@gmail.com

Web: www.myl.ge

https://www.facebook.com/chemiadvokati/


