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სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორს,

ბატონ რაჟდენ კუპრაშვილს

ბატონო რაჟდენ,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

საფუძველზე, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

1. რამდენმა პირმა ისარგებლა იურიდიული დახმარებით 2015-2022 წლებში (წლების 

მიხედვით)?

2. როგორია იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა იურიდიული 

დახმარების სახეების მიხედვით?

3. რამდენია იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა საერთო რაოდენობაში  

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 

ოჯახის წევრი, რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი საქართველოს 

მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია?

4. იურიდიული დახმარების საბჭოს მიერ 2021 წლის 28 დეკემბერს N97 

გადაწყვეტილებით, ადვოკატის დანიშვნის საგამონაკლისო კრიტერიუმებისთვის 

მე-12 პუნქტის დამატების შემდეგ, რამდენია ამ საფუძვლით იურიდიული 

დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა (თვეების მიხედვით)?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე
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საქართველოს პარლამენტის წევრს,
ბატონ მიხეილ სარჯველაძეს

 
 

ბატონო მიხეილ,
 
თქვენი 2022 წლის 21 მარტის №2524/4-2/22 წერილის პასუხად, გაცნობებთ შემდეგს:
 
1.    რამდენმა      პირმა ისარგებლა იურიდიული დახმარებით 2015-2022 წლებში (წლების მიხედ
ვით)?
 
2015 წელს იურიდიული დახმარებით ისარგებლა 26110 პირმა, აქედან, 11682 შემთხვევაში
დაენიშნა ადვოკატი, ხოლო 14428 შემთხვევაში გაეწია იურიდიული კონსულტაცია, მათ
შორის, 3123 შემთხვევაში მოუმზადდა სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2016 წელს იურიდიული დახმარებით ისარგებლა 30419 პირმა, აქედან, 12220   შემთხვევაში
დაენიშნა ადვოკატი, ხოლო 18199 შემთხვევაში გაეწია იურიდიული კონსულტაცია, მათ
შორის, 3159 შემთხვევაში მოუმზადდა სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2017 წელს იურიდიული დახმარებით ისარგებლა 33934 პირმა, აქედან, 13878 შემთხვევაში
დაენიშნა ადვოკატი, ხოლო 20056 შემთხვევაში გაეწია იურიდიული კონსულტაცია, მათ
შორის, 2518 შემთხვევაში მოუმზადდა სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2018 წელს იურიდიული დახმარებით ისარგებლა 37650 პირმა, აქედან, 16086 შემთხვევაში
დაენიშნა ადვოკატი, ხოლო 21564 შემთხვევაში გაეწია იურიდიული კონსულტაცია, მათ
შორის, 1950 შემთხვევაში მოუმზადდა სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2019 წელს იურიდიული დახმარებით ისარგებლა 43991 პირმა, აქედან, 18044 შემთხვევაში
დაენიშნა ადვოკატი, ხოლო 25947 შემთხვევაში გაეწია იურიდიული კონსულტაცია, მათ
შორის, 2159 შემთხვევაში მოუმზადდა სამართლებრივი დოკუმენტი;
 



2020 წელს იურიდიული დახმარებით ისარგებლა 35442 პირმა, აქედან, 13324   შემთხვევაში
დაენიშნა ადვოკატი, ხოლო 22118 შემთხვევაში გაეწია იურიდიული კონსულტაცია, მათ
შორის, 1291 შემთხვევაში მოუმზადდა სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2021 წელს იურიდიული დახმარებით ისარგებლა 36560 პირმა, აქედან, 17442   შემთხვევაში
დაენიშნა ადვოკატი, ხოლო 19118 შემთხვევაში გაეწია იურიდიული კონსულტაცია, მათ
შორის 1454 შემთხვევაში მოუმზადდა სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2022 წელს (25 მარტის მდგომარეობით) იურიდიული დახმარებით ისარგებლა 9104 პირმა,
აქედან 4633 შემთხვევაში დაენიშნა ადვოკატი, ხოლო 4471 შემთხვევაში გაეწია იურიდიული
კონსულტაცია, მათ შორის, 216 შემთხვევაში მოუმზადდა სამართლებრივი დოკუმენტი.
 
2.    როგორია იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა იურიდიული დახმ
არების სახეების მიხედვით?
 
2015 წელს, იურიდიული დახმარების სახეების მიხედვით, იურიდიული დახმარებით
მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შემდეგია: სახელმწიფოს ხარჯზე ადვოკატის მომსახურებით
ისარგებლა 11682 პირმა, აქედან, 10243 მიეკუთვნებოდა სისხლის სამართალს, 718 –
სამოქალაქო სამართალს, ხოლო 721 - ადმინისტრაციულ სამართალს. იურიდიული
კონსულტაცია გაეწია 14428 პირს, 23077 საკითხზე, მათ შორის, 3123 პირს მოუმზადდა
სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2016 წელს, იურიდიული დახმარების სახეების მიხედვით, იურიდიული დახმარებით
მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შემდეგია: სახელმწიფოს ხარჯზე ადვოკატის მომსახურებით
ისარგებლა 12220 პირმა, აქედან, 9165 მიეკუთვნებოდა სისხლის სამართალს, 2078 –
სამოქალაქო სამართალს, ხოლო 977 - ადმინისტრაციულ სამართალს. იურიდიული
კონსულტაცია გაეწია 18199 პირს, 24501 საკითხზე, მათ შორის, 3159 პირს მოუმზადდა
სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2017 წელს, იურიდიული დახმარების სახეების მიხედვით, იურიდიული დახმარებით
მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შემდეგია: სახელმწიფოს ხარჯზე ადვოკატის მომსახურებით
ისარგებლა 13878 პირმა, აქედან, 10687 მიეკუთვნებოდა სისხლის სამართალს, 2359 –
სამოქალაქო სამართალს, ხოლო 832 - ადმინისტრაციულ სამართალს. იურიდიული
კონსულტაცია გაეწია 20056 პირს, 29310 საკითხზე, მათ შორის, 2518 პირს მოუმზადდა
სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2018 წელს, იურიდიული დახმარების სახეების მიხედვით, იურიდიული დახმარებით
მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შემდეგია: სახელმწიფოს ხარჯზე ადვოკატის მომსახურებით
ისარგებლა 16086 პირმა, აქედან, 12413 მიეკუთვნებოდა სისხლის სამართალს, 2829 –
სამოქალაქო სამართალს, ხოლო 844 - ადმინისტრაციულ სამართალს. იურიდიული
კონსულტაცია გაეწია 21564 პირს, 31110 საკითხზე, მათ შორის, 1950 პირს მოუმზადდა
სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2019 წელს, იურიდიული დახმარების სახეების მიხედვით, იურიდიული დახმარებით
მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შემდეგია: სახელმწიფოს ხარჯზე ადვოკატის მომსახურებით
ისარგებლა 18044 პირმა, აქედან, 13967 მიეკუთვნებოდა სისხლის სამართალს, 3134 –



სამოქალაქო სამართალს, ხოლო 943 - ადმინისტრაციულ სამართალს. იურიდიული
კონსულტაცია გაეწია 25947 პირს, 35834 საკითხზე, მათ შორის, 2159 პირს მოუმზადდა
სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2020 წელს, იურიდიული დახმარების სახეების მიხედვით, იურიდიული დახმარებით
მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შემდეგია: სახელმწიფოს ხარჯზე ადვოკატის მომსახურებით
ისარგებლა 13324 პირმა, აქედან, 10496 მიეკუთვნებოდა სისხლის სამართალს, 2069 –
სამოქალაქო სამართალს, ხოლო 759 - ადმინისტრაციულ სამართალს. იურიდიული
კონსულტაცია გაეწია 22118 პირს, 28430 საკითხზე, მათ შორის, 1291 პირს მოუმზადდა
სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
2021 წელს, იურიდიული დახმარების სახეების მიხედვით, იურიდიული დახმარებით
მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შემდეგია: სახელმწიფოს ხარჯზე ადვოკატის მომსახურებით
ისარგებლა 17442 პირმა, აქედან, 10846 მიეკუთვნებოდა სისხლის სამართალს, 4261 –
სამოქალაქო სამართალს, 1492 - ადმინისტრაციულ სამართალს, ხოლო 843 – სხვა კატეგორიას
და პენიტენციურ დაწესებულებაში გაწეულ კონსულტაციას . იურიდიული კონსულტაცია
გაეწია 19118 პირს, 24369 საკითხზე, მათ შორის, 1454 პირს მოუმზადდა სამართლებრივი
დოკუმენტი;
 
2022 წელს (25 მარტის მდგომარეობით), იურიდიული დახმარების სახეების მიხედვით,
იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შემდეგია: სახელმწიფოს ხარჯზე
ადვოკატის მომსახურებით ისარგებლა 4633 პირმა, აქედან, 2758 მიეკუთვნებოდა სისხლის
სამართალს, 1110 – სამოქალაქო სამართალს, 500 - ადმინისტრაციულ სამართალს, ხოლო 265 -
სხვა კატეგორიას და პენიტენციურ დაწესებულებაში გაწეულ კონსულტაციას. იურიდიული
კონსულტაცია გაეწია 4471 პირს, 5577 საკითხზე, მათ შორის, 216 პირს მოუმზადდა
სამართლებრივი დოკუმენტი;
 
3.    რამდენია       იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა საერთო რაოდენობაში სოციალ

         ურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრი, რ
       ომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ზ
 ღვარზე ნაკლებია?

 
2015 წელს იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა, რომელიც არის
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის
წევრი და რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი საქართველოს მთავრობის მიერ
დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია (გადახდისუუნარო) - 4753–ია;
 
2016 წელს იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა, რომელიც არის
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის
წევრი და რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი საქართველოს მთავრობის მიერ
დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია (გადახდისუუნარო) - 5568–ია;
 
2017 წელს იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა, რომელიც არის
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის
წევრი და რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი საქართველოს მთავრობის მიერ
დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია (გადახდისუუნარო) - 5676–ია;



 
2018 წელს იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა, რომელიც არის
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის
წევრი და რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი საქართველოს მთავრობის მიერ
დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია (გადახდისუუნარო) 5217–ია;
 
2019 წელს იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა, რომელიც არის
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის
წევრი და რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი საქართველოს მთავრობის მიერ
დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია (გადახდისუუნარო) 5315–ია;
 
2020 წელს იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა, რომელიც არის
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის
წევრი და რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი საქართველოს მთავრობის მიერ
დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია (გადახდისუუნარო) 3394–ია;
 
2021 წელს იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა, რომელიც არის
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის
წევრი და რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი საქართველოს მთავრობის მიერ
დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია (გადახდისუუნარო) 3660–ია;
 
2022 წელს (25 მარტის მდგომარეობით) იურიდიული დახმარებით მოსარგებლე პირთა
რაოდენობა, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული ოჯახის წევრი და რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია (გადახდისუუნარო) 785–ია;
 
4.        იურიდიული დახმარების საბჭოს მიერ 2021 წლის 28 დეკემბერს N97 გადაწყვეტილებით, ა

      დვოკატის დანიშვნის საგამონაკლისო კრიტერიუმებისთვის მე-12 პუნქტის დამატების  შემდ
         ეგ, რამდენია ამ საფუძვლით იურიდიული დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობა (თვეების

მიხედვით)?
 
იურიდიული დახმარების საბჭოს მიერ 2021 წლის 28 დეკემბრის N97 გადაწყვეტილებით,
ადვოკატის დანიშვნის საგამონაკლისო კრიტერიუმებისთვის მე–12 პუნქტის დამატების
შემდეგ, ამ საფუძვლით იურიდიული დახმარებით არცერთ ბენეფიციარს არ უსარგებლია.
    
პატივისცემით,

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური
დირექტორი
კუპრაშვილი რაჟდენი


