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1. ზოგადი მიმოხილვა   
 

1.1 საქმიანობის სფერო 
„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის იურიდიული დახმარების ცენტრმა ფუნქციონირება 
დაიწყო 2014 წლის 10 ივლისს. იურიდიული დახმარება გულისხმობს: უფასო 
იურიდიულ კონსულტაციას (ზეპირი ან წერილობითი ფორმით) სამოქალაქო და 
ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში; განცხადების, საჩივრის, 
სარჩელის/შესაგებლის ან სხვა სახის იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადებას; 
დაინტერესებული პირის უფასო წარმომადგენლობას ადმინისტრაციულ 
ორგანოებსა და სასამართლოში ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეებზე. 
 
იურიდიული დახმარების მიღება შეუძლია საქართველოში მცხოვრებ ნებისმიერ 
პირსა და საქართველოს ტერიტორიაზე სამეწარმეო საქმიანობის 
განმახორციელებელ ნებისმიერ იურიდიულ პირს. 
 
1.2 პერსონალი 
„ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის 
სტუდენტები ეწევიან სამართლებრივ კონსულტაციას, ადგენენ იურიდიულ 
დოკუმენტაციას, ახორციელებენ წარმომადგენლობას ადმინისტრაციულ 
ორგანოებსა და სასამართლოში. ამ საქმიანობას მაგისტრანტები იმ 
დოქტორანტების უშუალო ხელმძღვანელობით ახორციელებენ, რომლებიც არიან 
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრები და ეწევიან პრაქტიკულ 
საადვოკატო საქმიანობას. იურიდიული დახმარების ცენტრის საქმიანობაში 
მონაწილეობენ სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებიც, სადაც მათ 
მენტორობას სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტები უწევენ. 

 
1.3 მეთოდი  
კლინიკური სწავლების კონცეფციის ქართულ კონტექსტთან მისადაგება იძლევა 
უმაღლესი განათლების სხვადასხვა საფეხურზე სწავლის ადეკვატური შედეგის 
მიღწევის საშუალებას. იურიდიული დახმარების ცენტრში საქმიანობა საბაკალავრო 
პროგრამის სტუდენტისათვის ორიენტირებულია „სწავლა კეთებით“ პრინციპზე 
დაფუძნებულ მეთოდზე, მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისათვის კი 
დამატებით - „სწავლა სწავლებით“ პრინციპზე დაფუძნებულ მეთოდზე. 
ბაკალავრიატის სტუდენტის მიერ კლიენტის რეგისტრაცია, ინტერვიუირებაზე 
დაკვირვება და წერილობითი დოკუმენტის შედგენაში მონაწილეობა პროფესიულ 
გარემოსთან ინტეგრირების საუკეთესო საშუალებაა.  
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 „ნიუ ვიჟენ“ – უნივერსიტეტის იურიდიული დახმარების ცენტრი ფუნქციონირებს 
ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების 
სრული დაცვით. ინფორმაცია, რომელსაც კლიენტი ტოვებს იურიდიული 
დახმარების ცენტრში, არის კონფიდენციალური და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
მხოლოდ კლიენტის ინტერესების სასარგებლოდ.   
 
2. სტატისტიკა    
იურიდიული დახმარების ცენტრში საანგარიშო პერიოდში (3 თვე) შემოვიდა სულ 63 
საქმე. აქედან 18 საქმე მიმდინარეა, ხოლო 43 დახურული.  

 
47 საქმე მიეკუთვნება სამოქალაქოსამართლებრივ კატეგორიას, ხოლო 16 
ადმინისტრაციულსამართლებრივს. სასამართლო წარმოება განხორციელდა 10 
საქმესთან დაკავშირებით. მათგან3 დაკმაყოფილდა, 1  არ დაკმაყოფილდა, 6 კი 

სტატისტიკა 
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მიმდინარეა; 7 საქმე გასაჩივრდა თბილისის მერიაში პრეიუდიციული გასაჩივრების 
გზით, მათგან 4 მიმდინარეა, ხოლო 3 არ დაკმაყოფილდა. 
 
3. საქმეთა ძირითადი კატეგორიები 
იურიდიული დახმარების ცენტრში ძირითადად შემოდის შემდეგი კატეგორიის 
საქმეები:  

 სამომხმარებლო დავები  
 უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავები  

o სამოქალაქოსამართლებრივი დავები 
o ადმინისტრაციულსამართლებრივი დავები  

 სახელშეკრულებო დავები  
 საოჯახო და მემკვიდრეობითი დავები 

 

 

 
3.1 სამომხმარებლო დავები 
ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით შეინიშნება მომხმარებელთა უფლებებთან 
დაკავშირებული დავების სიხშირე. დღეის მდგომარეობით, კლინიკაში ასეთი 10 
საქმე ფიქსირდება, მათგან 7 მიმდინარეა, ხოლო 3 დახურული. ამ კატეგორიაში 
იკვეთება 3 ძირითადი მიმართულება:  
1. ნაკლიანი პროდუქციის მიწოდების შედეგად წარმოშობილი დავები (4 საქმე);  

საქმეთა ძირითადი კატეგორიები 
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2. კომუნალურ გადასახადებთან დაკავშირებული დავები (3 საქმე); 
3. მეორე მხარის მიერ ნივთის/სერვისის მიწოდების ვალდებულების 

შეუსრულებლობის შედეგად წარმოშობილი დავები (2 საქმე). 
 

2 საქმეზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, 1 საქმეზე მიმდინარეობს  გამარტივებული 
სააღსრულებო წარმოება. აღსანიშნავია, რომ 1 საქმეზე სარჩელი შევიდა ქალაქ 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში და  
წარმატებით დასრულდა მორიგების გზით. 
 
3.2 უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავები 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით სულ შემოვიდა 21 საქმე, მათი დიფერენციაცია 
შესაძლებელია სამოქალაქოსამართლებრივ და ადმინისტრაციულსამართლებრივ 
კატეგორიებად. სამოქალაქოსამართლებრივ დავებში ჭარბობდა სამეზობლო 
დავები, ხოლო ადმინისტრაციულსამართლებრივი დავებიდან აღსანიშნავია საჯარო 
რეესტრსა და არქიტექტურის სამსახურთან დაკავშირებული დავები. საანგარიშო 
პერიოდში 9 კლიენტს გაეწია ზეპირი კონსულტაცია და განემარტა  უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებით მათი უფლებები, რის შემდგომაც კლიენტებმა დავის 
გაგრძელება არ ისურვეს.  
 

3.2.1 სამოქალაქოსამართლებრივი დავები 

კლინიკის ფარგლებში, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით 12 მოქალაქეს გაეწია 
სამართლებრივი დახმარება.  სამი დავა ეხებოდა საკუთრების უფლების აღიარებას,  
ორი - საზიარო საკუთრების გამიჯვნას. ორ შემთხვევაში, კლიენტის მოთხოვნა 
ეხებოდა საკუთრებით სარგებლობის ხელშეშლის აღკვეთას. ასევე, ორ 
შემთხვევაში, არსებობდა სამეზობლო დავა ხმაურის აღკვეთის, ხოლო ერთ 
შემთხვევაში - ამხანაგობის კრების ოქმის ბათილობის მოთხოვნით. 
 
რვა კლიენტს გაეწია ზეპირი კონსულტაცია, ხოლო ოთხი კლიენტისათვის კლინიკამ 
შეიმუშავა სამართლებრივი დოკუმენტები. ორი დავა გადაწყდა სასამართლო 
წარმოების გზით, მათგან ერთ შემთხვევაში, სასამართლომ გამოიტანა 
გადაწყვეტილება კლიენტის სასარგებლოდ, ხოლო ერთი დავა არ 
დაკმაყოფილდა. ერთ დავასთან დაკავშირებით, კლინიკამ მიმართა სს „სილქნეტს“, 
ასევე, ერთ დავასთან დაკავშირებით განცხადება გადაიგზავნა საქართველოს 
თავდაცვის სამინისტროში. რამდენიმე შემთხვევაში, ზეპირი კონსულტაციისა და 
მათი უფლებების განმარტების შემდეგ, მოქალაქეებმა არ ისურვეს დავის 
გაგრძელება. 
 

საქმეთა ძირითადი კატეგორიები 
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3.2.2. ადმინისტრაციულსამართლებრივი დავები 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით კლინიკაში შემოვიდა 9  
ადმინისტრაციულსამართლებრივი დავა. უმეტეს შემთხვევაში, საქმე ეხებოდა 
საჯარო რეესტრის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის ბათილობის მოთხოვნას (როგორც 
ნაწილობრივ, ასევე მთლიანად); ქალაქ თბილისის მერიის განკარგულებების 
ბათილად ცნობას, თბილისის არქიტექტურის საქალაქო სამსახურისა და თბილისის 
ზედამხედველობის სამსახურის გადაწყვეტილებების გასაჩივრებას. ასევე, 
აღსანიშნავია ბინის პრივატიზაციასა და ფართის ლეგალიზაციასთან 
დაკავშირებული საქმეებიც. 
 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას 
სარჩელით მიმართა 4-მა მოქალაქემ. ოთხივე შემთხვევაში სასარჩელო 
მოთხოვნაიყო ინდივიდუალური. ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის (3 
სარჩელში თბილისის მერიის განკარგულების, ხოლო ერთში – საჯარო რეესტრის 
გადაწყვეტილების) ბათილად ცნობა. 3 საქმის განხილვა ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს, 
ხოლო ერთი  არ დაკმაყოფილდა. 
 
ქალაქ თბილისის მერიას კლინიკაში შედგენილი ადმინისტრაციული საჩივრით 
მიმართა 2-მა მოქალაქემ. მოთხოვნა, ერთ შემთხვევაში, შეეხებოდა ქალაქ 
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას, ხოლო 
მეორე შემთხვევაში – კრწანისის რაიონის გამგებლის მიერ გამოცემული აქტის 
ბათილად ცნობას. ორივე ადმინისტრაციული საჩივარი ამჟამად განხილვის 
პროცესშია.  
 
კლინიკაში მომზადდა 3 განცხადება, რომლებიც წარედგინა: 1. საჯარო რეესტრის 
ეროვნულ სააგენტოს, მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის მოთხოვნით; 2. ქალაქ 
თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს, კლიენტის 
მეზობლისათვის კარის ამოშენებისა და კედლის პირვანდელ მდგომარეობაში 
მოყვანის დავალების მოთხოვნით; 3. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტროს, დოკუმენტის გამოთხოვის მოთხოვნით. მათგან 1-
ლი არ დაკმაყოფილდა, მე-2 განცხადების განსახილველად ქალაქ თბილისის 
მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა თავი არაუფლებამოსილად მიიჩნია, ხოლო 
მე-3 განაცხადი დაკმაყოფილდა. 
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3.3 სახელშეკრულებო დავები 
იურიდიული დახმარების ცენტრში სახელშეკრულებო დავებთან დაკავშირებული 11 
საქმეა შემოსული. მათი უმეტესობა შეეხება შრომით დავებს, ასევე ფიქსირდება 
სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დავებიც. 4 კლიენტს გაეწია ზეპირი 
კონსულტაცია, ხოლო 7-ს წერილობითი. სასამართლო წარმოება, ამ ეტაპზე, 
მიმდინარეობს 2 საქმესთან დაკავშირებით. 
 

3.4 საოჯახო და მემკვიდრეობითი დავები 
კლინიკაში საოჯახო და მემკვიდრეობითი კატეგორიის სულ 10 დავა დაფიქსირდა. 
მათგან 6 - საოჯახო, 4 - მემკვიდრეობითი. საქმეები შეეხებოდა: 

 განქორწინებას; 
 ალიმენტის დაკისრებას არასრულწლოვანი შვილის სასარგებლოდ; 
 სამკვიდროს მიღებას. 

 
2 საოჯახო დავასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 
იურიდიული დახმარების ცენტრის სარჩელი დააკმაყოფილა. სასამართლოში ჯერ 
კიდევ განიხილება 2 მემკვიდრეობითი სამართლის დავა. დანარჩენ შემთხვევებში, 
კლიენტებს გაეწიათ ზეპირი კონსულტაცია და უფლებების განმარტების შემდეგ 
მათგან ზოგიერთმა არ ისურვა საქმის გაგრძელება. 
 

4. რეკომენდაციები 
იურიდიული დახმარების ცენტრის 3-თვიანი საქმიანობის შედეგად გამოიკვეთა 
რამდენიმე საყურადღებო საკითხი: 
1. მომხმარებლებს, რომლებსაც მაღაზიისგან საგრანტიო მომსახურებაზე ეთქვათ 
უარი, სჭირდებათ დაწესებულების წერილობითი პასუხი, რომელშიც განემარტებათ 
უარის მიზეზები. არსებობს კატეგორია მაღაზიებისა, რომლებიც ცდილობენ, ზოგადი 
პასუხით შემოიფარგლონ. სასურველია, მყიდველმა მოითხოვოს 
დაწესებულებისაგან წერილობითი ფორმით კონკრეტული მიზეზის მითითება, რის 
გამოც მას უარი ეთქვა საგარანტიო მომსახურების გაწევაზე. 
2. კომუნალურ გადასახადებთან დაკავშირებით: მომხმარებლებმა, რომლებიც 
თვლიან, რომ დარიცხული თანხა არ შეესაბამება რეალურ მონაცემებს, თავი უნდა 
შეიკავონ დავალიანების განაწილვადების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერისაგან. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელი აღიარებს ვალს, რაც შემდგომში 
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ართულებს თუნდაც „უსაფუძვლოდ“ დაკისრებული კომუნალური გადასახადისგან 
მის გათავისუფლებას. მსგავს შემთხვევაში, განაწილვადებაზე ხელმოწერის 
ნაცვლად, მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს იურიდიული 
დახმარების ცენტრს. 
3. ფიზიკურ პირებს შორის სესხის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით: სასურველია, 
ინდივიდმა არ გაასესხოს თანხა ხელშეკრულების, ხელწერილის ან სხვა რაიმე 
სახის წერილობითი დოკუმენტის შედგენის გარეშე; ხოლო სესხის დაბრუნებისას 
მოითხოვოს გამსესხებლისგან ამ ფაქტის წერილობითი ფორმით დადასტურება. 
4. სამართლებრივი პრობლემის არსებობის შემთხვევაში: სასურველია, პირმა 
პრობლემის მოსაგვარებლად დროულად მიმართოს იურიდიული დახმარების 
ცენტრს და არ გადადოს დავის მოგვარება მომავლისათვის. უმეტეს შემთხვევაში, 
არსებობს კანონით დადგენილი ვადები, რომელთა გასვლის შემდეგაც პრობლემის 
მოგვარება შეუძლებელი ხდება. 
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5.  საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

ა(ა)იპ - „ნიუ ვიჟენ“ - უნივერსიტეტი 

იურიდიული დახმარების ცენტრი 

 

მის.: ევგენი მიქელაძის ქ. 1ა, 0159, თბილისი, საქართველო; 

ტელ.: (+995 32) 2 42 44 40; 

ელ.ფოსტა: legalaid@newvision.ge ან info@newvision.ge 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 


