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უფასო იურიდიული მომსახურების ცნობარი 
 

ქვემოთმოცემული ცნობარი შემუშავდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს 

მიერ და მასში მოცემულია იმ იურიდიულ ბიუროთა საკონტაქტო მონაცემები, რომლებიც 

საზოგადოებრივ საწყისებზე (pro bono) ახორციელებენ საადვოკატო საქმიანობას. 

აღნიშნული ცნობარი არსებითად განკუთვნილი იმ პირთათვის ვინც საკუთარ თავს თავად იცავენ (self-

defendent). ცნობარი ხელს შეუწყობს ამ პირებისათვის სამართლებრივი კონსულტაციის 

ხელმისაწვდომობას, ემსახურება მათ როგორც უფასო გზამკვლევი ხარისხიანი მართლმსაჯულების 

მისაღებად. 
 

1. იურიდიული დახმარების სამსახური 

2. თბილისელების ადვოკატი 

3. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

4. კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 

5. კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი 

6. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 

7. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

8. მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 

9. რადიო იმედი FM 105.9 
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იურიდიული დახმარების სამსახური 
უკან დაბრუნება 
 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, რუსთაველის 30, ს.ი. 0146 

ტელ.:  (995 32) 92-00-55; (995 32) 98-84-93  

ფაქსი:  (995 32) 98-84-93  

ვებ-გვერდი:   www.legalaid.ge 

ელ. ფოსტა:  info@legalaid.ge  

მიღების დრო: 10:00 – 19:00 სთ. 

 

ფილიალები თბილისი  8(32) 62-28-99; 8(95) 36-44-10 

თელავი 8(250) 7-15-38; 895 90-17-07 

მცხეთა 8(32) 51-38-73; 8(95) 90-17-05 

რუსთავი 8(24) 15-77-22; 8(95) 90-17-06 

გორი 8(270) 7-88-36; 8(95) 90-17-04 

ახალციხე 8(91) 11-55-71 

ზესტაფონი 8(292) 4-02-50; 895 36-44-41 

ქუთაისი 8(231) 5-34-11; 895 90-17-00 

ზუგდიდი 8(215) 5-34-72; 895 90-17-02 

ფოთი 8(293) 4-33-32; 895 90-17-03 

ბათუმი  8(88 222) 3-17-99; 895 90-17-01 

ოზურგეთი 8(296) 7-38-24; 8(95) 30-88-50 

ამბროლაური 895 30-88-47 
 

 

საკონსულტაციო დარგები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის სუბიექტები ფიზიკური პირები (ორიენტირი სოციალურად დაუცველ ფენაზე) 

 

კონსულტაციის ტიპი ინდივიდუალური, სატელეფონო, ონლაინი 

 

მომსახურების ტიპი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე - სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის 

შევსებაში დახმარება/კონსულტირება 

სისხლის სამართლის საქმეებზე - სასამართლოში ადვოკატის მომსახურებით 

უზრუნველყოფაც თუ  

 მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველ ფენას და რეიტინგში აქვს 70.000 

(სამოცდაათი ათას) ქულაზე ნაკლები 

 მიეკუთვნება კანონით გათვალისწინებულ სავალდებულო დაცვის 

შემთხვევებს 

 

 

http://www.legalaid.ge/
mailto:info@legalaid.ge
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თბილისელების ადვოკატი 
უკან დაბრუნება 
 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მისამართი:  ვაჟა-ფშაველას VIკვ. კორპ. 12, ბინა 1; ვაჟა-ფშაველას გამზ. 18; 

პეკინის გამზ. 4; დ/დიღომი, პეტრიწის ქ. 10; ფალიაშვილის ქ. 

41; ნუცუბიძის პლ. Vმ/რ კორპ. 1, სად. I; ვაზისუბანის IIIმ/რ, II 

კვ. კორპ. 16; ბ. ხმელინცკის ქ. 153;  ორთაჭალის ქ. 4; 

ქინძმარაულის შეს. კორპ. 10; ვარკეთილი, კალაუბნის 16; 

ვარკეთილი 3, II მ/რ, კორპ, 30 ორხევი, მუხაძის ქ. 6; ბარნოვის ქ. 

29; რუსთაველის გამზ. 18; ჩიტაიას ქ. 5; ფიროსმანის ქ. 23; 

დიღმის მას. IIIკვ. Kკორპ. 6გ; წყნეთი, სტალინის ქ. 70; თემქა, X 

კვ. კორპ. 27; გურამიშვილის გამზ. 72; ც. დადიანის 150; ც. 

დადიანის 34, კორპ. 2; ავჭალა, ლიბანის ქ. 1; გლდანის IV მ/რ 

კორპ. 109 (კომისარიატის შენობა); გლდანის III მ/რ კორპ. 

მიმდებარედ); მუხიანის IVა მ/რ, კორპ. 9 

ტელ.:   (995 32) 72-22-22 

ფაქსი:   

ვებ-გვერდი:   www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5032 

ელ. ფოსტა:   

მიღების დრო: 10:00 – 17:00 სთ. (შესვენება 13:00 – 14:00 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები  

 

საკონსულტაციო დარგები ადმინისტრაციული სამართალი 

სამოქალქო სამართალი 

 

კოსულტაციის ადრესატები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ტიპი  ინდივიდუალური. სატელეფონო 

 

მომსახურების ტიპი  სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის დაწერაში დახმარება 

 სასამართლო პროცესზე დაცით/ადვოკატით უზრუნველყოფა მხოლოდ 

ადმინისტრაციულ საქმეებზე და მხოლოდ კონკრეტული საქმიდან 

გამომდინარე  

 

 

http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5032
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ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 
უკან დაბრუნება 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მისამართი:  თბილისი, კრილოვის ქ. 15, ს.ი. 0102 

ტელ.:  (995 32) 93-61-01; 

(995 32) 95-23-53 

ფაქსი:  (995 32) 92-32-11 

ვებ-გვერდი:   www.gyla.ge 

ელ. ფოსტა:   gyla@gyla.ge  

მიღების დრო: 11:00 - 17:00 სთ. (შესვენება 2-3 სთ.) 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი, თელავი, გორი, ოზურგეთი, დუშეთი 

 

საკონსულტაციო დარგები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ადრესატები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ტიპი  ინდივიდუალური, სატელეფონო 

 

მომსახურების ტიპი სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის დაწერა, კონსულტაცია; 

სასამართლოში ადვოკატის მომსახურებით უზრუნველყოფა (კონკრეტული 

საქმიდან გამომდინარე ორგანიზაცია თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას მის 

მიერვე დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, უნდა გასწიოს თუ არა 

სასამართლოს ეტაპზე მომსახურება) 

 

 

http://www.gyla.ge/
mailto:gyla@gyla.ge
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კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 

უკან დაბრუნება 
 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მისამართი:  თბილისი, 0108, შევჩენკოს ქუჩა 12, მე-5 სართული 

ტელ.:  (995 32) 99-88-56 

(995 32) 93-28-59 

ფაქსი:  (995 32) 93-28-59  

ვებ-გვერდი:   www.article42.ge  

ელ. ფოსტა: office@article42.ge  

მიღების დრო: 11:00 - 18:00 სთ. 

ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 

 

ფილიალები  

 

საკონსულტაციო დარგები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ადრესატები ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი (ორიენტირებული ფიზიკურ პირებზე) 

 

კოსულტაციის ტიპი  სატელეფონო, ინდივიდუალური, ონლაინი 

 

მომსახურების ტიპი კონსულტაცია 

 

 

http://www.article42.ge/
mailto:office@article42.ge
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კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი  
უკან დაბრუნება 
 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მისამართი:  ქ. თბილისი, 0108, მიტროფანე ლაღიძის ქუჩა №3 

ტელ.:  (995 32) 92-25-61 

(995 32) 92-25-66  

ფაქსი:  (995 32) 92-25-61 

(995 32) 92-25-66  

ვებ-გვერდი:   www.cpcr.ge 

ელ. ფოსტა:  info@cpcr.ge  

მიღების დრო: 10:00 – 19:00 სთ. 

 

ფილიალები გორი, თელავი 

 

საკონსულტაციო დარგები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ადრესატები განუსაზღვრელი (ორიენტირებული სოციალურად დაუცველ ფენებზე) 

 

კოსულტაციის ტიპი  სატელეფონო, ონლაინი 

 

მომსახურების ტიპი კონსულტაცია 

 
 

http://www.cpcr.ge/
mailto:info@cpcr.ge
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სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 
უკან დაბრუნება 
 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მისამართი:  თბილისი 0171, 26 მაისის მოედანი2, V სართული 

ტელ.:  (995 32) 36-56-75  

ფაქსი:  (995 32) 33-04-17 

ვებ-გვერდი:   www.civilin.org  

ელ. ფოსტა:  adm@civilin.org  

მიღების დრო: 10:00 – 18:30 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები ამ მიმართულებით არ აწარმოებენ საქმიანობას აღნიშნული ორგანიზაციის 

ფილიალები 

 

საკონსულტაციო დარგები კონსულტირება წარმოებს ყველა საკითხზე, რაც უკავშირდება არასამეწარმეო 

იურიდიული პირის რეგისტრაციას  

სისხლის სამართლის სფეროში არ ხდება კონსულტირება 

 

კოსულტაციის ადრესატები არასამეწარმეო იურიდიული პირები 

პირები, რომლებსაც სურთ არასამეწარმეო იურიდიული პირის დაფუძნება; 

 

კოსულტაციის ტიპი  ინდივიდუალური; სატელეფონო; ონლაინი 

 

მომსახურების ტიპი კონსულტაცია 

 
 

 

 

http://www.civilin.org/
mailto:adm@civilin.org
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ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

უკან დაბრუნება 
 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მისამართი:  თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. 3ა, მე-2 სად., მე-4 სართ., ბინა 22.  

ტელ.:  (995 32) 38-46-48 

ფაქსი:  (995 32) 38-46-50 

ვებ-გვერდი:    

ელ. ფოსტა:  hridc@hridc.org   

მიღების დრო: 10:00 – 18:00 სთ. 

ორშაბათი - პარასკევი 

 

ფილიალები გორი, ზუგდიდი, ბათუმი, გურჯაანი 

 

საკონსულტაციო დარგები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ადრესატები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ტიპი  სატელეფონო; ინდივიდუალური 

 

მომსახურების ტიპი  სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე 

სარჩელის/საჩივრის/შესაგებლის შედგენა და კონსულტირება; 

 კონკრეტული საქმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე შესაძლებელია 

სასამართლოში ადვოკატის მომსახურებით უზრუნველყოფაც 

 
 

 

 

mailto:hridc@hridc.org
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მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია 
უკან დაბრუნება 
 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მისამართი:  თბილისი, 0160, პეკინის გამზირი № 27, მე-5 სართული 

ტელ.:  (995 32) 20-62-07 

ცხელი ხაზი:  20-62-05 

ფაქსი:  (995 32) 37-60-88 

ვებ-გვერდი:    www.aplr.org/?lang=geo    

ელ. ფოსტა:  office@aplr.org  

მიღების დრო: 9:00 – 17:00 სთ. 

ხუთშაბათი და პარასკევი 

 

ფილიალები ქუთაისში, ბათუმში, გორში, თელავში, ახალციხესა და მარნეულში 

 

საკონსულტაციო დარგები სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეები დაკავშირებული 

უძრავი ქონების საკუთრებასთან 

არ ხდება კონსულტირება სისხლის სამართლის სფეროში 

 

კოსულტაციის ადრესატები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ტიპი  ინდივიდუალური, სატელეფონო, ონლაინი 

 

მომსახურების ტიპი კონსულტაცია 

 
 

 

 

http://www.aplr.org/?lang=geo
mailto:office@aplr.org
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რადიო იმედი FM 105.9 -  გადაცემა ,,კანონი” 

უკან დაბრუნება 
 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

მისამართი:   

ტელ.:  (995 32) 33-10-59 

 ფაქსი:   

ვებ-გვერდი:   www.radio-imedi.ge 

ელ. ფოსტა:  info@radio-imedi.ge 

მიღების დრო: 13:00  - 13:30 სთ. 

ოთხშაბათი 

 

ფილიალები  

 

საკონსულტაციო დარგები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ადრესატები განუსაზღვრელი 

 

კოსულტაციის ტიპი  სატელეფონო, რადიო გადაცემა ,,კანონი” 

 

მომსახურების ტიპი კონსულტაცია 

 

 

 

 

 

http://www.radio-imedi.ge/
mailto:info@radio-imedi.ge

