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2012 წლის ივლისში, როდესაც ჩემს უნივერსიტეტელ თანამოაზრეებთან და 

მეგობრებთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ადვოკატები“ 
დავაფუძნეთ, საზომად ავიღეთ იმ ღირებულებების ერთგულება, რომელიც ადამიანის 
უფლებების დაცვას და მსახურებას ყველაზე კარგად წარმოაჩენს. ესაა ღირსება, 
თავისუფლება და თანასწორობა. ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა 
პიროვნების ღირსების პატივისცემიდან უნდა იწყებოდეს. მხოლოდ ღირსების განცდის 
მქონე საზოგადოებას შეუძლია დაამკვიდროს დემოკრატიული ურთიერთობები და შექმნას 
სამართლებრივი სახელმწიფო. ამიტომაც, პიროვნული ღირსებიდან თავისუფლებისა და 
თანასწორობის პრინციპების ცხოვრებაში გატარება, ჩვენთვის სულაც არ არის 
იდეალისტური მიდგომა. საზოგადოებას შეუძლია შეცვალოს სახელმწიფო, დრო, 
მიდგომები, ცხოვრება, თუკი თავისუფლების, თანასწორობის და ღირსების სამ 
უმნიშვნელოვანეს საფუძველს საზომად ავიღებთ აწმყოსთვის და მომავლისთვის.  

ჩემთვის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობაა, როდესაც „ახალგაზრდა ადვოკატების“ 
თითოეული თანამშრომელი, გრძნობს და ხედავს იმ მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ 
ფუნქციას, რომელიც ორგანიზაციის სახელით მომზადებული თემების და საქმიანობის 
მიმართ არსებობს. ამიტომაც, რთულია „ახალგაზრდა ადვოკატების“ წევრობა, რადგანაც ჩვენი 
საქმიანობა საზოგადოებრივ სამსაჯვროზეა და ვგრძნობთ, პრინციპულობისა და ნდობის 
მნიშვნელობას. ვფქირობ, „ახალგაზრდა ადვოკატები“ დღეს უკვე ბრენდია, რომელსაც ერთ-
ერთი ლიდერის პოზიცია უჭირავს ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა 
საქმიანობას შორის. ასეთი შეფასებები ობიექტურად გამომდინარეობს 2012, 2013 და 2014 
წლების საქმიანობის ფორმიდან. ჩვენი სტრატეგიული სამართალწარმოება და საქმისწარმოება, 
სამოქალაქო ჩართულობა, მონიტორინგები, კვლევები, პროექტები, სადამკვირვებლო მისია, 
სოციოლოგიური მიმართულება, კონფერენციები, მრგვალი მაგიდები და პრეზენტაციები 
მაღალი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის თემებზე, ინიციატივები, რეკომენდაციები და 
წინადადებები, საპარლამენტო ჩართულობა და ინსტიტუციური დიალოგი აღმასრულებელ, 
საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებასთან, თანამშრომლობის ფართო არეალი 
პროფესიულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სხვა არაფერია, თუ არა ახალგაზრდული, 
ახალგაზრდა ბიოგრაფიის მქონე ორგანიზაციის წარმატების განმაპირობებელი შესაძლე-
ბლობები. ამასთან, სამართლიანად უნდა შევნიშნოთ - ორგანიზაციის ყველა საინტერესო 
ნაბიჯი დაკავშირებულია ყველა იმ ადამიანის სახელთან, რომელსაც სხვადასხვა პერიოდში, 
ორგანიზაციის სახელით, საკუთარი უფლებამოსილება შეუსრულებია. ჩვენ ერთად ვქმნით 
„ახალგაზრდა ადვოკატების“ ბიოგრაფიას და მისიას, რომლის შესრულებაც, ორგანიზაციის 
ყველა თაობის ამოცანა იქნება. 

2014 წელი, „ახალგაზრდა ადვოკატების“ მოღვაწეობაში, გამორჩეული და ნაყოფიერი 
იყო. სასამართლო პრეცედენტული გადაწყვეტილებებით დაწყებული, არ ყოფილა არც ერთი 
მოვლენა და ფაქტი, რომლის მიმართაც, საკუთარი ხედვა არ წარმოგვედგინა. შესაძლებელია, 
ჩვენს საქმიანობაშიც იყო ხარვეზები, რადგანაც საქმის კეთებას ასეთი ხარვეზებიც ახლავს.  
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ჩვენ გვსურს გავითვალისწინოთ ყველა რჩევა და შეხედულება, რომელიც „ახალგა-
ზრდა ადვოკატების“ საქმიანობას, სამომავლოდ, კიდევ უფრო მეტად გახდის საინტერესოს. 
ორგანიზაცია 2014 წლის ბოლოს, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის გადა-
წყვეტილებით, დასახელდა „2014 წლის ყველაზე აქტიურ უფლებადაცვით ორგანიზაციად“, 
რაც წარმოადგენს სტიმულს და მოტივაციას „ახალგაზრდა ადვოკატების“ თითოეული 
წევრისთვის და კიდევ უფრო მეტი შედეგის სურვილს 2015 წლის განმავლობაში. 

მსურს, განსაკუთრებული მადლობა ვუთხრა ორგანიზაციის თანამშრომლებს საქმისა-
დმი იმ ერთგული შრომისთვის, რომელმაც „ახალგაზრდა ადვოკატების“ წარმატებული 2014 
წელი განაპირობა. ბუნებრივია, წლის ანგარიშში მხოლოდ მთავარი აქცენტებია და წარ-
მოდგენილი დოკუმენტი, სრულად ვერ ასახავს ორგანიზაციის ყველა აქტიურობის, თუნდაც 
უმნიშვნელო გარემოებებსაც. როდესაც იურისტის, ადვოკატის, უფლებადამცველის სახელსა 
და როლს ვეხებით, ყოველთვის მახსენდება, სტუდენტობის დროს, საქართველოს 
პატრიაქრთან შეხვედრის სიტყვები. „რატომ აირჩიეთ ასეთი მძიმე პროფესია? - ალბათ, 
ქვეყნის გამოსწორების სურვლით“ - გვითხრა პატრიარქმა, ჯერ კიდევ თბილისის სახელმ-
წიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს. ალბათ, ამიტომაც შეიქმნა 
„ახალგაზრდა ადვოკატებიც“. ამიტომაც ვართ დღეს ამ პროფესიაში. ამიტომაც ვშრომობთ და 
გვიხდება ადამიანების გვერდში დგომა, რომელსაც დღეს ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენი 
პროფესია, ჩვენი დახმარება, ჩვენი იმედი.  

 „ახალგაზრდა ადვოკატები“ გისურვებთ წარმატებულ და საინტერესო 2015 წელს.   
 

არჩილ კაიკაციშვილი 
„ახალგაზრდა ადვოკატების“ სადამფუძნებლო საბჭოს სახელით 

29 დეკემბერი, 2014 
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In July of 2012, when with my university friends and like-minded people, established the NGO 
"Young Barristers" and we took for measure the values, which best represents human rights 
protection. This is the dignity, liberty and equality.  We said that respect for human rights must 
begin with the individual's dignity. Only a sense of dignity in the society can establish democratic 
relationships and create authorized state. Therefore, for us it is not an idealistic approach to 
implement dignity, liberty and equality principles into practice. Society can change the state, time, 
approaches, life, if we take the three most important measures dignity, liberty and equality as the 
basis for the present and for the future. 

My particular responsibility comes when each member of the “Young Barristers", feels and sees the 
significant social function, which exists towards the activities and different themes prepared by the 
organization. Therefore, this might be the possible reason why it is difficult to be the member of the 
“Young Barristers”, as our activities are in the scrutiny of the public and we feel the importance of 
confidence and respect of the principles. From my point of view, "Young Barristers” has become a 
brand today that has a leading position among activities of the youth NGOs. Such assessments 
objectively derived from the 2012, 2013 and 2014 from a form of activity. Our strategic proceedings 
and clerical work, civil engagement, monitoring, research, projects, observation mission, sociological 
direction, conferences and presentations on topics of high public importance, initiatives, 
recommendations and proposals, the parliamentary involvement and institutional dialogue with the 
executive, legislative, judicial authorities, wide area of cooperation with professional and 
international organizations is nothing more than opportunities of determining the success of an 
organization with young biography. In addition, it has to be noted - every interesting step of the 
organization is connected with the name of every person who in different period fulfilled their 
duties. We are creating together biography and mission of the "Young Barristers” the fulfillment of 
which, will be the task of every generation of the organization. 
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2014 year was distinguished and productive for work of the "Young Barristers”. Beginning with the 
precedent court decisions, there was not a single event or fact, in relation to which, our own vision 
was not presented. Maybe there were some deficiencies in our activities as it is natural during 
working process. We would like to take into consideration every advice and opinion, which will 
make activities of the "Young Barristers” even more interesting in the future. By the end of 2014, the 
organization by the decision of Children and Youth Development Foundation was named as “the 
most active non-governmental organization of 2014”, which is motivational for each member of the 
“Young Barristers” and a desire to get even better results through 2015. 

I would like to pay special thanks to staff of the organization for faithful work, which led to a 
successful 2014 year of the “Young Barristers”. Of course, the report of the year contains only main 
accents and the document does not fully reflect every activity of the organization, even some 
insignificant circumstances. When we talk about the role of lawyer, human rights defender, I always 
remember the words of the Patriarch at the meeting during student time. "Why did you choose such 
a difficult profession? - Probably, with desire to improve country"- said Patriarch to Tbilisi State 
University Law Faculty students. Perhaps, that is why we formed the “Young Barristers”, that is why 
we are now in the profession. That is why we work and support the people who need most our 
profession, our help, and our hope. 

The “Young Barristers” wish you a successful and interesting 2015 year.  
 
Archil Kaikatsishvili  
In the name of Founding Board of the “Young Barristers”.  
 
29 December, 2014,  
Tbilisi 
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organizaciis saqmianoba 2014 wels - sajaro sivrceSi 

yvela aqtiuroba 

იანვარი 
15.01.2014 -  „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – პროკურატურამ სამართლიანობის აღგენა 
დავით კეზერაშვილის მიმართ გაცხადებულ ბრალდებებზე გამოძიებით უნდა დაიწყოს 
(პრესკონფერენცია);  
18.01.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ხუდონჰესის პროექტის სამართლებრივ 
ანალიზს წარადგენს (პრესკონფერენცია);  
23.01.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – რეიტიგული 22 კომპანიიდან, შრომის ახალი 
კოდექსის მოთხოვნები მხოლოდ 7–მა შეასრულა, 15 კომპანიის პოზიცია კი – 
გაურკვეველია (პრესკონფერენცია);  
27.01.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – გივი თარგამაძესთან დაკავშირებულ ფირმებს 
85 მლნ ლარამდე შემოსავალი აქვთ, გიგი უგულავასთან დაკავშირებულ კომპანიებს კი 
13 მლნ ლარზე მეტი (პრესკონფერენცია);    
29.01.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – გიგა ბოკერიასთან დაკავშირებულ ფირმებს 45 
მლნ ლარამდე შემოსავალი აქვთ მიღებული (პრესკონფერენცია);  
30.01.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“  თამარ ჩერგოლეიშვილის განცხადებას 
ეხმაურება (განცხადება); 
თებერვალი 
04.02.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ადვოკატის უფლებათა დაცვის კომისიაში 
ჩაერთო (განცხადება) 
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08.02.2014 - ბანკები საქართველოში ადამიანის უფლებებს არღვევენ (პრესკონფერენცია)  
10.02.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ - თამარ ჩერგოლეიშვილს საზოგადოება ისევ 
შეცდომაში შეჰყავს (განცხადება) 
10.02.201 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – „ხუდონთან“ დაკავშირებით, არც ერთ 
ყრილობას იურიდიული ძალა არ გააჩნია (განცხადება) 
12.02.2014 - „ახალგაზრდ ადვოკატები“ - სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის 
(პრესკონფერენცია)  
13.02.2014 - ნინი ჯაჯანიძე უნგრეთში პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას 
დაესწრო (განცხადება)  
14.02.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – ირმა ნადირაშვილი ნეპოტიზმის ფაქტებზე 
მიზანმიმართულად არ რეაგირებს (პრესკონფერენცია)  
16.02.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ შსს სამინისტროსგან ბიოპლანის ამკრძალავი 
მექანიზმის შემოღების დაჩქარებას ისევ მოითხოვს (განცხადება)  
17.02.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ სასამართლო სისტემაში პრობლემების შესახებ 
კონსტანტინე კუბლაშვილს 10 საჯარო კითხვით მიმართეს (პრესკონფერენცია)  
19.02.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ ევროკავშირის შესახებ მოსახლეობის 
ინფორმირებისთვის სამოქალაქო კამპანია გამართეს (განცხადება) 
20.02.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ საკითხზე: „ხუდონჰესის“ პროექტის 
სამართლებრივი საკითხები“, კონფერენცია გამართეს (განცხადება)  
21.02.2014 - „საქართველოს ბანკების ასოციაციას“ ბანკების მხრიდან არსებული 
მიდგომები გაეცნო (განცხადება)  
22.02.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ საარჩევნო ბარიერის 50 პროცენტამდე გაზრდის 
ინიციატივას დადებითად აფასებს (განცხადება)  
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მარტი 
01.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – სასამართლომ 2011 წლის 26 მაისის საქმეზე 
გადაწყვეტილებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მცდარი წარმოდგენებიც შეცვალა 
(პრესკონფერენცია) 
02.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – სასამართლომ განათლების სისტემიდან 
უკანონოდ გათავისუფლებულის საქმეზე გამამართლებელი გადაწყვეტილება 
გამოიტანა (განცხადება)  
06.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ შეუერთდა პატიმრის გარდაცვალებაზე 
ეფექტური გამოძიების ჩატარების მოთხოვნას (განცხადება)  
06.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ მთავრობას ავტოსატრანსპორტო პოლიტიკის 
გადახედვის 7 სარეკომენდაციო წინადადებით მიმართავს (პრესკონფერენცია) 
07.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“, ინსტიტუციური დიალოგის ფარგლებში, 
გიორგი ვაშაძეს შეხვდნენ (განცხადება) 
08.03.2014 - ნინი ჯაჯანიძე CEU–ს სახელით Willem C. Vis–ის ეტაპზე წარმატებით 
გამოვიდა (განცხადება)  
11.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ მიმართავენ პარლამენტს, არ მოხდეს 
კონსტიტუციის დარღვევა (განცხადება)  
13.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმების 
ინსტიტუტის გადახედვა ფართო დიალოგის რეჟიმში უნდა დაიწყოს 
(პრესკონფერენცია) 
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16.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – კერძო სექტორში დასაქმებული დედების 
უფლებრივი მდგომარეობა მეტ გარანტოებს მოითხოვს (პრესკონფერენცია)  
25.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – თეა წულუკიანის სამინისტროს მიმართ, სულ 
უფრო მეტი შეკითხვა ჩნდება (პრესკონფერენცია) 
25.03.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ,,სისხლის სამართლის რეფორმის ალიანსის" 
განცხადებას შეუერთდა (განცხადება) 
27.03.2014 - სითი პარკსა და მერიას შორის დადებული ხელშეკრულება მოქალაქეებს 
აზარალებს (პრესკონფერენცია) 
 
აპრილი 
02.04.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“-სახალხო დამცველის ანგარიშში ხუდონჰესის 
საქმეზე ცალკეული მსჯელობა შეუსაბამოა (პრესკონფერენცია) 
02.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატების“ განმარტება მედიაში სახალხო დამცველის 
მიმართ გაშუქებული ორგანიზაციის პოზიციის არასწორი ინტერპრეტაციის გამო 
(განცხადება) 
03.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ დენის ბუგაის მიმართ სოლიდარობის აქციას 
შეუერთდნენ (განცხადება) 
04.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“- თავდაცვის სამინისტრომ ჯარისკაცების საქმეს 
გრიფით საიდუმლო უნდა მოხსნას, ტენდერები კი გამჭირვალე უნდა გახადოს 
(პრესკონფერენცია) 
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08.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ თავდაცვის სამინისტროში, ჯარისკაცების 
მოწამვლისა და ტენდერების საკითხებზე, მთავარ პროკურატურას მიმართეს 
(პრესკონფერენცია) 
09.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ 9 აპრილს დაზარალებულთათვის კომპენსაციის  
დარიგებას მოითხოვენ (პრესკონფერენცია) 
12.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ სამეცნიერო ჟურნალის პრეზენტაცია გამართეს 
(განცხადება)  
14.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ კომპანია „სილქნეტს“ კომუნიკაციების 
ეროვნულ კომისიაში უჩივლეს (განცხადება)  
15.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ უზენაეს სასამართლოში კიდევ ერთი საქმე 
მოიგო (განცხადება)  
16.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ თავდაცვის სამინისტროს ლოჯისტიკის 
სფეროში მონიტორინგს აჩერებს, „რუსთავი 2“–ს კი ჟურნალისტურ ეთიკის ქარტიაში 
უჩივის (პრესკონფერენცია) 
28.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ “HELP TO HELP” პროგრამაში მონაწილეობა 
მიიღო (განცხადება)  
30.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ საერთაშორისო სემირანზე ქობულეთში 
(განცხადება)  
30.04.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ - საპროცესო შეთანხმების რეფორმამ 
დაზარალებულის მხარედ წარმოდგენაც უნდა უზრუნველყოს (პრესკონფერენცია) 
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მაისი 
01.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – პარლამენტმა ანტიდისკრიმინაციული კანონი 
უნდა მიიღოს (პრესკონფერენცია) 
04.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – „აგვისტოს 5 დღის“ პრემიერის შემდგომ 
საქველმოქმედო ვახშამზე შემოსული ერთი მილიონი დევნილებს არ მიუღიათ 
(პრესკონფერენცია) 
05.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ მთავრობას რეგიონში მცხოვრები 
ახალგაზრდებისთვის სწავლის დაფინანსებისა და შემდგომი დასაქმების პოლიტიკის  
დანერგვისკენ მოუწოდებს (პრესკონფერენცია)  
06.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ –  სააპელაციო სასამართლო ირაკლი ქველაძის 
საქმის განხილვას იწყებს (პრესკონფერენცია)  
13.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ არაქართულენოვან რეგიონებში პროექტის 
„ერთად ევროპული არჩევანისთვის“ განხორციელება დაიწყო (პრესკონფერენცია)  
15.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – პირველადი სამედიცინო დახმარების სისტემა 
არაეფექტურია და რეფორმას მოთხოვს (პრესკონფერენცია)  
16.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 
სტუდენტებს თვითმმართველობის არჩევა თავისუფალ გარემოში უხდებათ 
(განცხადება) 
16.05.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ თბილისის მერობის კანდიდატებს, ლიფტების 
მომსახურებიდან შემოსული თანხების გამჭვირვალობას, ორი ინიციატივით სთავაზობს 
(პრესკონფერენცია) 
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18.05.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ - „ბაღების საქმეზე“ პროკურატურამ 
საქმისწარმოება დაიწყო (პრესკონფერენცია)  
19.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიმართ 
პროკურატურაში საჩივარი შეიტანეს (განცხადება) 
20.05.2014 - სასამართლო “Liberty Bank”–ის წინააღმდეგ საქმის განხილვას იწყებს, 
ეროვნული ბანკი კი მონოპოლისტი ბანკის ანტიკონსტიტუციურ ხელშეკრულებებზე 
დუმს. (პრესკონფერენცია) 
20.05.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ ცხელი ხაზი აამოქმედეს“ (განცხადება) 
21.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ „ლიბერთი ბანკის“ საქმეზე მასშტაბურ 
სამართალწარმოებასა და სამოქალაქო კამპანიას იწყებენ. (განცხადება)  
22.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ „ლიბერთი ბანკის“ დაზარალებული 
მოქალაქეების დახმარებისთვის ცხელი ხაზი აამოქმედეს (განცხადება)  
23.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ „ლიბერთი ბანკის“ თერჯოლის ფილიალიდან 
გათავისუფლებულებს დაუკავშირდა (განცხადება)  
24.05.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები” – ახალი 36 მოსამართლე მაღალი ნდობით უნდა 
აირჩეს (პრესკონფერენცია)  
28.05.2014-სასამართლო თამარ ჩერგოლეიშვილის წინააღმდეგ „ახალგაზრდა 
ადვოკატების“ სარჩელის განხილვას იწყებს (განცხადება)  
28.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ზურაბ ჭიაბერაშვილისადმი 
განხორციელებული თავდასხმის ფაქტს ეხმაურება (განცხადება) 
30.05.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატების“  სოციოლოგიური კვლევა თბილისში 
(განცხადება)  
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ივნისი 
03.06.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია ნაადრევია 
(განცხადება) 
05.06.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ „ნაციონალური მოძრაობას“ კრიმინალში 
ნასამართლევი კანდიდატის მოხსნისკენ მოუწოდებს (პრესკონფერენცია)  
13.06.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატების“ სოციოლოგიურ გამოკითხვაში 52.8%-ს დავით 
ნარმანია, 22.8%-ს დიმიტრი ლორთქიფანიძე, 13,8%-ს კი ნიკა მელია მოწონს 
(პრესკონფერენცია)  
14.06.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ხვალ თვითმმართველობის არჩევნებს 
დააკვირდება (განცხადება) 
15.06.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – თბილისში, 17:00 საათისთვის, ამომრჩეველთა 
ჩართულობა გაზრდილია (პრესკონფერენცია)  
15.06.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – ქობულეთში, „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ კანდიდატი უბანს არ ტოვებს (განცხადება) 
20.06.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ –  კომპანია „IC GROUP“ მომხმარებლის 
უფლებებს უხეშად არღვევს (პრესკონფერენცია)  
24.06.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – თამარ ჩერგოლეიშვილის სამართლებრივი 
პოზიცია დავას პრეცედენტულს ხდის (განცხადება) 
24.06.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – პროკურატურა „აგვისტოს 5 დღის“ საქმეზე 
მოკვლევას განაგრძობს (განცხადება) 
 



 
წლის ანგარიში 2014 

 

 14

 
 
24.06.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – 27 ივნისს, კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია „სილქნეტის“ საქმეზე იმსჯელებს (განცხადება) 
24.06.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – მთავრობამ ს.ს. „ლიბერთი ბანკთან“ 
გაფორმებული ხელშეკრულება გაასაჯაროვა. (განცხადება) 
25.06.2014- სასამართლო ახმეტელის თეატრის მიმართ „ახალგაზრდა ადვოკატების“ 
სარჩელს განიხილავს (განცხადება) 
25.06.2014 -„ახალგაზრდა ადვოკატები“ „თეთრი ხალათის ნდობის“ საზოგადოებრივი 
კამპანიის ერთ–ერთი პარტნიორი იქნება (განცხადება) 
25.06.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – ქარტია გიორგი გაბუნიას საქმეზე 
გადაწყვეტილებას ივლისში მიიღებს (განცხადება) 
25.06.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – პროექტი: „ერთად ევროპული არჩევანი“ 
სტარტს ახალციხიდან აიღებს (განცხადება) 
26/06/2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების 
გაფორმება საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ახალი აქტია (პრესკონფერენცია)  
27.06.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – კომისიამ ს.ს. „სილქნეტის“ წინააღმდეგ საქმე 
დასაშვებად სცნო. (განცხადება)  
 
ივლისი 
01.07.2014- პროექტმა: „ერთად ევროპული არჩევანი“ სტარტი ახალციხიდან აიღო 
(განცხადება)  
03.07.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ პროექტის „ერთად ევროპული არჩევანისთვის“ 
ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრა მარნეულში გამართეს (განცხადება)  
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04.07.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ ამერიკის ელჩს წერილით მიმართეს 
(განცხადება)  
07.07.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ – სასჯელთა შთანთქმის თუ შეკრებითობის 
გამოყენება მოსამართლის დისკრეციული უფლებამოსილება არ შეიძლება იყოს 
(პრესკონფერენცია)  
11.07.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ ამომრჩეველთა ინფორმირების სამოქალაქო 
კამპანია ჩაატარეს (განცხადება)  
12.07.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები" ამომრჩეველთა ჩართულობის 19:00–საათიან 
მონაცემს და შედეგებს გამოაქვეყნებს (განცხადება)  
12.07.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები" – გამოკითხულთა 52% დავით ნარმანიას, 28% კი 
ნიკა მელიას ირჩევს (პრესკონფერენცია) 
14.07.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ საბანკო აქციებზე მოსახლეობას აფრთხილებს 
(განცხადება)  
15.07.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – პრემიერი ნეთბუქების შეძენის ტენდერის 
საქმით უნდა დაინტერესდეს (პრესკონფერენცია) 
16.07.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ –  სასამართლო ირაკლი ქველაძის საქმეზე 
მოწმეებს დაკითხავს (განცხადება)  
17.07.2014- არჩილ კაიკაციშვილმა სილქნეტთან დავის მორიგებით დასრულებაზე უარი 
თქვა-განცხადება (განცხადება) 
18.07.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატების“ პროექტში საქართველოში ევროკავშირის 
წარმომადგენლობაც ჩაერთო- განცხადება (განცხადება) 
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18.07.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები” მოსამართლეების საქმეებიდან ჩამოცილებას 
უარყოფითად აფასებს (პრესკონფერენცია) 
21.07.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ – მთავრობამ მიგრაციის სამსახურის შექმნა 
დაჩქარებული წესით უნდა მოახდინოს (პრესკონფერენცია) 
22.07.2014- ახალი სარჩელი განათლების სამინისტროს პროფესიული სასწავლებლის 
მიმართ (განცხადება)  
22.07.2017- 26 ივლისს, ჟურნალისტური ქარტია გიორგი გაბუნიას საქმეს განიხილავს 
(განცხადება)  
23.07.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ – საქართველოში ინტერნეტ ბაზარს და 
მომხმარებელთა უფლებებსაც მონოპოლისტი კომპანიები განსაზღვრავენ 
(პრესკონფერენცია) 
24.07.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ სამეცნიერო ჟურნალისთვის სტატიების მიღებას 
იწყებს (განცხადება)  
24.07.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ - მოსამართლეთა თანამდებობაზე უვადოდ 
გამწესების კრიტერიუმები მისაღებია (განცხადება)  
25.07.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის გაუქმების 
შესაძლებლობა უნდა განვიხილოთ (პრესკონფერენცია) 
26.07.2014- ჟურნალისტურმა ქარტიამ გიორგი გაბუნიას საქმის განხილვა დაასრულა 
(განცხადება)  
27.07.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – სასამართლო თამარ ჩერგოლეიშვილის 
მიმართ სარჩელის განხილვას 3 ოქტომბრიდან დაიწყებს (განცხადება)  
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28.07.2014- 29 ივლისიდან „ახალგაზრდა ადვოკატები“ სტუდენტების დასაქმების 
საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობას იწყებენ (განცხადება)  
28.07.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ – პროკურატურამ სისტემური დანაშაულებების 
დადასტურება უნდა შეძლოს (პრესკონფერენცია) 
 29.07.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ სტუდენტების დასაქმების საკითხზე 
საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება დაიწყეს (განცხადება) 
 
აგვისტო 
01.08.2014 - ჟურნალისტურმა ეთიკის საბჭომ „რუსთავი 2“ და გიორგი გაბუნია 
დამრღვევად სცნო (განცხადება)  
01.08.2014- სასამართლო „ახალგაზრდა ადვოკატების“ განცხადებას ეხმაურება 
(განცხადება)  
07.08.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ რეკომენდაციით თბილისის ახალ მერს 
მიმართავს (განცხადება)  
11.08.2014- „ლიბერთი ბანკმა“ არჩილ კაიკაციშვილის პეროსნალური ინფორმაციის 
უნებართვოდ გამოყენებაზე უარი თქვა (განცხადება)  
11.08.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ - შრომითი ურთიერთობის საზედამხედველო 
ორგანოს აღდგენა ევროკავშირთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირდაპირი 
მოთხოვნაა (პრესკონფერენცია) 
15.08.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ მთავრობას მიმართავს, 2003-2012 წლებში 
„გრიფით საიდუმლო“ საქმეების გასაჯაროება გადაიხედოს (პრესკონფერენცია) 
15.08.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ სექტემბრიდან მუშაობას ცვლილებებით 
დაიწყებს (განცხადება)  
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სექტემბერი 
02.09.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ დავების განხილვის საბჭოს წევრი აირჩია 
(განცხადება)  
03.09.2014 - თბილისის მერია „ახალგაზრდა ადვოკატების“ რეკომენდაციას 
გაითვალისწინებს (განცხადება)  
06.09.2014 - გადაწყვეტილება საქმეზე – "ახალგაზრდა ადვოკატები” “რუსთავი 2-ის” 
წამყვანის წინააღმდეგ (განცხადება)  
08.09.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ 
მემორანდუმი გააფორმა (განცხადება)  
10.09.2014 - ინფორმაცია „ახალგაზრდა ადვოკატების“ კონკურსის მიმდინარეობის 
შესახებ (განცხადება)  
11.09.2014 - სახელმწიფო ანტიკონსტიტუციური ქმედებების აღმოფხვრისათვის 
უმკაცრესი უნდა იყოს (პრესკონფერენცია) 
15.09.2014 - ახალი ვადა ახალციხისა და მარნეულის სკოლებს პროექტში 
ჩართულობისთვის (განცხადება)  
16.09.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ საკითხზე: „საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და 
არასამთავრობო ორგანიზაციები“ მრგვალ მაგიდას გამართავს (განცხადება)  
17.09.2014 - 20 ორგანიზაცია მთავრობას საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის 
საკითხზე მიმართავს (განცხადება)  
18.09.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ გენმოდიფიცირებული პროდუქტის 
კონტროლის შესახებ კანონის მიღებას მიესალმება (განცხადება) 
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19.09.2014 - მურმან დუმბაძის მოქმედებები სისხლისამართლებრივი დანაშაულის 
ნიშნებს ატარებს (პრესკონფერენცია) 
20.09.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ მურმან დუმბაძეს საქმიანი რეპუტაციის 
შელახველი ცნობების უარყოფისთვის ვადას სთავაზობს (განცხადება)   
21.09.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ პროფესიულ საზოგადოებას ბათუმში GBA-ის 
ოფისის გახსნას ულოცავს (განცხადება)  
23.09.2014 - სასამართლომ ყოფილი პრეზიდენტის ქონების დაყადაღება 
სამართლებრივი რისკების შეფასებით უზრუნველყო (პრესკონფერენცია) 
25.09.2014 - ახალციხეში პროექტ: „ერთად ევროპული არჩევანისთვის“ მონაწილეები 
დააჯილდოვეს (განცხადება)  
27.09.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ პროექტ: „ერთად ევროპული არჩევანისთვის“ 
მონაწილეები დააჯილდოვეს (განცხადება)  
29.09.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ პარლამენტის ვიცე-სპიკერ მურმან დუმბაძის 
წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა (განცხადება)  
30.09.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატების“ სარჩელს მურმან დუმბაძის მიმართ, 
მოსამართლე ასმათ კოხრეიძე განიხილავს (განცხადება)  
30.09.2014- თბილისის საქალაქო სასამართლომ „ახალგაზრდა ადვოკატების“ სარჩელი 
მურმან დუმბაძის წინააღმდეგ,  დასაშვებად სცნო (განცხადება)  
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ოქტომბერი 
01.10.2014- მონიტორინგის სისტემა პარლამენტის დაქვემდებარებაში უნდა იყოს 
(პრესკონფერენცია) 
01.10.2014-  თავისუფალი ჟურნალისტის ცემა თავისუფალ მედიაზე ზეწოლაა 
(პრესკონფერენცია)  
01.10.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ აჭარაში უკანონოდ ქონებაჩამორთმეულთა 
საქმეზე, კვლევის პრეზენტაციას გამართავს (განცხადება) 
02.12.14 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ – საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, 
გიორგი პაპუაშვილი უკანონოდ ქონებაჩამორთმეულის სახლში ცხოვრობს 
(პრესკონფერენცია) 
02.10.2014- როლანდ ბლადაძე საქართველოს პროკურატურამ უდანაშაულოდ სცნო 
(განცხადება) 
02.10.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ აღმასრულებელ, საკანონმდებლო, სასამართლო 
ხელისუფლებას რეკომენდაციით მიმართავს (განცხადება) 
02.10.2014- გიორგი პაპუაშვილი „ახალგაზრდა ადვოკატების“ 12 საჯარო შეკითხვას 
უპასუხოდ ტოვებს (განცხადება)  
04.10.2014- სასამართლო თამარ ჩერგოლეიშვილის მიმართ დავას 12 ნოემბერს 
განაახლებს (განცხადება)  
07.10.2014- ,,ახალგაზრდა ადვოკატები“ საყდრისი-ყაჩაღიანის ძეგლის სამართლებრივ 
საკითხებზე კვლევას წარმოადგენს (პრესკონფერენცია) 
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08.10.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ პარლამენტს მიმართავს, გაზარდოს 
ხანდაზმულობის ვადები (პრესკონფერენცია)  
10.10.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ თბილისის მერიას ახალი ბაღების მშენებლობის 
წინადადებით მიმართავს (პრესკონფერენცია)   
10.10.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს 
შეხვდნენ (განცხადება)  
13.10.2014 -  უვადო პატიმრების საკითხი პარლამენტმა უნდა განიხილოს 
(პრესკონფერენცია)  
16.10.2014 - ,,ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ როლანდ ბლადაძის საქმეზე კვლევა აჭარის 
სამოქალაქო სექტორს გააცნო (პრესკონფერენცია)  
18.10.2014 - სასამართლომ დიმიტრი შაშკინის ხელმოწერით, ყალბი სერტიფიკატების 
არსებობა დაადასტურა (პრესკონფერენცია)  
21.10.2014 - 62 უმაღლესს სასწავლებელში, სტუდენტის სტატუსი 42,395 ათასმა 
სტუდენტმა შეიჩერა (პრესკონფერენცია)  
23.10.2014 - მოსამართლეები სამართალწარმოების ვადებს უხეშად არღვევენ 
(პრესკონფერენცია)  
24.10.2014 - "ახალგაზრდა ადვოკატებმა" "კრისტალბეთში" მიუღებელ 45 680.59 ლარზე 
სასამართლოს მიმართა (პრესკონფერენცია)  
28.10.2014 - „ახალგარზდა ადვოკატები“ ,,სილქნეტის საქმეზე“ მაღალჩინოსნების 
დაკავების ფაქტს აფასებს (პრესკონფერენცია)  
29.10.2014 - ,,სილქნეტის საქმეზე“, პასუხისმგებლობა ყველა დაკავშირებულმა პირმა 
უნდა აგოს (პრესკონფერენცია)  
30.10.2014 - დაკავებულ მაღალჩინოსანთა საქმეში, „სილქნეტთან“ ნათესაური კავშირები 
იკვეთება (პრესკონფერენცია)  
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ნოემბერი 
03.11.2014 - კომუნიკაციების ეროვნული კომისიამ „სილქნეტი“ არჩილ კაიკაციშვილის 
უფლების დამრღვევად სცნო (განცხადება)  
04.11.2014- მაღალჩინოსანთა საქმეზე პოლიტიკურმა კონტექსტმა სამართლებრივი 
მხარე არ უნდა ჩაანაცვლოს (პრესკონფერენცია)  
06.11.2014- წინადადება, შეფასდეს ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია, 
მისასალმებელია (განცხადება) 
08.11.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ პროექტ ,,მწვანე ვაშლის“ სადისკუსიო 
შეხვედრას დაესწრო (განცხადება) 
08.11.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ - ადვოკატის პროფესიული დღე მაღალ 
მოვალეობებს შეგვახსენებს (განცხადება) 
11.11.2014 - საქართველოში, ყოველი მე-11 ქალბატონი, ფიზიკური ძალადობის 
მსხვერპლია (პრესკონფერენცია)  
12.11.2014 - ევროპარლამენტი უკანონოდ ქონებაჩამორთმეულის სახლში, გიორგი 
პაპუაშვილის ცხოვრების ფაქტს ეხმაურება (განცხადება) 
17.11.2014 - ხელვაჩაურის სასამართლო ვიცე-სპიკერ მურმან დუმბაძის მიმართ, საქმის 
განხილვას იწყებს (განცხადება) 
19.11.2014- პარლამენტმა მოსმენებთან დაკავშირებული კანონი სახელმწიფო 
ინტერესებს უნდა მიუსადაგოს (პრესკონფერენცია)  
20.11.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ გახმაურებულ საქმეებზე მედიის კითხვებს 
უპასუხა (პრესკონფერენცია)  
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21.11.2014 - მილიონიანი საქმის სასამართლოში წარმომადგენლად, უპრეცედენტო 
კონკურსი სტუდენტებისთვის (პრესკონფერენცია)  
26.11.2014- ხელისუფლებამ 2012 წლის 31 დეკემბრამდე საგადასახადო ამნისტია უნდა 
გამოაცხადოს (პრესკონფერენცია)   
28.11.2014- მიმართვა პრეზიდენტს ექს-პრეზიდენტის აქტების გაუქმებისთვის 
(პრესკონფერენცია)  
 
დეკემბერი 
02.12.2014- მიმართვა კულტურის მინისტრს გააუქმოს საყდრისი-ყაჩაღიანის ძეგლის 
სტატუსის მოხსნის ბრძანება (პრესკონფერენცია)  
05.12.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ სკოლებში მართლმადიდებლობის არჩევით 
საგანთა სწავლების პეტიციას შეუერთდა (პრესკონფერენცია)  
07.12.2014- ევროსაბჭო ქონებაჩამორთმეულის სახლში, გიორგი პაპუაშვილის 
ცხოვრების ფაქტს ეხმაურება (განცხადება) 
08.12.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ სტაჟირების საკითხზე პარლამენტს 
საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა (პრესკონფერენცია) 
10.12.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ ინსტიტუციათა ნდობაზე სოციოლოგიური 
გამოკითხვა ჩაატარეს (განცხადება) 
11.12.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ გიორგი პაპუაშვილთან სადავო ქონების 
საკითხზე, ჟურნალისტურ კორპუსს შეხვდა (პრესკონფერენცია) 
12.12.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატების“ წინადადებაზე, პარლამენტმა ფინანსთა 
სამინისტროს პოზიციის წარმოდგენა დაავალა (განცხადება) 
13.12.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები“ საპარლამენტო კომიტეტის სამოქმედო გეგმის 
შემუშავებაში მონაწილეობს (განცხადება) 
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14.12.2014 - ,,ახალგაზრდა ადვოკატები“ მურმან დუმბაძის მიერ სასამართლოსთვის 
წარდგენილ შესაგებელს ეხმაურება (განცხადება) 
17.12.2014 - ვენეციის კომისია ქონებაჩამორთმეულის სახლში, გიორგი პაპუაშვილის 
ცხოვრების ფაქტს ეხმაურება (განცხადება) 
17.12.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ გერმანული სამართლის გამოყენებაზე მრგვალ 
მაგიდას დაესწრო (განცხადება) 
18.12.2014-„ახალგაზრდა ადვოკატები“ ადვოკატის როლის შესახებ საერთაშორისო 
კონფერენციას დაესწრო (განცხადება) 
20.12.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ 
კვლევის შემდგომ ადვოკატირებას განახორციელებს (განცხადება) 
22.12.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ სამეცნიერო ჟურნალის მეორე ნომერი გამოსცა 
(განცხადება) 
22.12.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან 
მემორანდუმი გააფორმეს (განცხადება) 
22.12.2014 - პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის საკონსულტაციო 
საბჭოს არჩილ კაიკაციშვილი უხელმძღვანელებს (განცხადება) 
23.12.2014 - „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ პარლამენტის ვიცე-სპიკერ მურმან დუმბაძეს 
მიმართ, სასამართლო დავა მოიგო (პრესკონფერენცია) 
24.12.2014- „ახალგაზრდა ადვოკატები” ახალგაზრდული ორგანიზაციების მე-6 ფორუმს 
დაესწრო (განცხადება) 
27.12,2014 – „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ „ინსტიტუციური ნდობის რეიტინგი საზო-
გადოებაში“ სოციოლოგიური კვლევის შედეგები წარმოადგინეს (პრესკონფერენცია) 
29.12.2014 – „ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ 2014 წლის საქმიანობის პრეზენტაცია 
გამართეს.  (განცხადება) 
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organizaciis kvleviTi  

saqmianoba 2014 wels 

organizaciis samonitoringo  

saqmianoba 2014 wels 

 

organizaciis sadamkvirveblo  

uflebamosileba 2014 wels 

 
organizaciis sociologiuri  

saqmianoba 2014 wels 

 

organizaciis konferenciebi, mrgvali  

magida, prezentaciebi 2004 wels 

 

organizaciis iniciativebi,  

rekomendaciebi, winadadebebi 2014 wels 

 

organizaciis sakanonmdeblo  

winadadeba 2014 wels 

 
organizaciis saproeqto saqmianoba da  

urTierToba donorebTan 2014 wels 

 

instituciuri dialogi aRmasrulebel,  

sakanonmdeblo, sasamarTlo xelisuflebasTan 

 
organizaciis urTierTTanamSromlobis  

memorandumebi 2014 wels 

 

organizaciis mniSvnelovani  

warmatebebi da Tanamonawileoba 

 

organizaciis samoqalaqo CarTuloba,  

saprotesto RonisZiebebi 2014 wels 
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organizaciis kvleviTi 

saqmianoba 2014 wels 

 

„ახალგაზრდა ადვოკატებმა“ 2014 წელს მოამზადეს 6 კვლევა, რომელიც 
საზოგადოებრივი და სამართლის სფეროს სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებს ეხება. 
ორგანიზაციის სამართლის ჯგუფმა მოამზადა შემდეგი კვლევები: 
 

1. „ხუდონჰესის“ პროექტის სამართ-
ლებრივი საკითხების ანალიზი. რა 
ვიცით და რა უნდა ვიცოდეთ პროე-
ქტის სამართლებრივ მხარეზე“ (იან-
ვარი-ივნისი, 2014) 

2. „ქართული რეიტინგული კომპანიები 
შრომის კოდექსის ახალ სტანდარ-
ტებთან იმპლემენტაციაში“, (იანვარი, 
2014) 

3. „კერძო სექტორში დასაქმებული 
დედების უფლებრივი მდგომარეობა. 
საკითხის ანალიზი და 
სარეკომენდაციო წინადადებები“, 
(მარტი, 2014) 

4. „უცნობი მილიონი ლარი. 2008 წლის 
აგვისტოს ომის შემდგომ თბილისში 
გამართული საქველმოქმედო ვახშ-
მიდან შემოსული ფინანსური რესუ-

რსის გამჭვირვალობის საკითხის 
ანალიზი“, (მაისი, 2014) 

5. „სისტემა მოქალაქის წინააღმდეგ. 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასა-
მართლოს თავმჯდომარე ქონებაჩამო-
რთმეულის სახლში ცხოვრობს“, (სექ-
ტემბერი, 2014) 

6. „საყდრისი-ყაჩაღიანის ძეგლის სამა-
რთლებრივი ანალიზი“, (დეკემბერი, 
2014) 
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RESEARCH ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION IN 2014 
 

The “Young Barristers” prepared 6 research in 2014, which deals with different social and 
justice system problematic issues. The legal group of the organization prepared the following 
research:  
 

1. “Khudonhess project judicial 
analysis. What we know and 
what we should know about the 
legal aspects of the project"; 
(January-June, 2014) 

 
2. “Georgian ranking companies in 

the process of implementation of 
the new Labour Code’s 
standards”;(January, 2014) 

 
3. “Legal status of mothers employed 

in private sector, analysis of the 
issue and recommendations"; 
(March, 2014) 

 
4. “Unknown one million GEL. 

Analysis of the issue of 
transparency of financial 
resources received at a charity 
dinner held in Tbilisi after 2008 
August war; (May, 2014) 

 
5. „System against the citizen. The 

Chairman of the Constitutional 
Court of Georgia lives in illegally 
deprived property“; (September, 
2014) 

 
6. „Sakdrisi-Kachaghiani monument 

legal analysis”. (December 
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organizaciis 

samonitoringo  

saqmianoba 2014 wels 

 

1. „პოლიტიკოსების ქონებრივი დეკლარა-
ცია და მათი ფარული ბიზნეს ინტე-
რესები“, (იანვარი, 2014) 

2. „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 
ლოჯისტიკის სფეროს პრობლემები და 

შეფასებები“, (მაისი, 2014) 
3. „საქართველოში ინტერნეტ ბაზარს და მომხმარებელთა უფლებებსაც მონოპოლისტი 

კომპანიები განსაზღვრავენ“, (ივლისი, 2014)  
4. „2012-2014 წლებში, 62 უმაღლესს სასწავლებელში, სტუდენტის სტატუსი 42,395 

ათასმა სტუდენტმა შეიჩერა“, (ოქტომბერი, 2014) 
 

organizaciis 

sadamkvirveblo  

uflebamosileba 2014 wels 

 

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბი-
ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
სტუდენტური თვითმმართველობის არ-
ჩევნების სადამკვირვებლო მისია, 

(მაისი, 2014) 
2. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სადამკვირვებლო მისია 

თბილისში (ივნისი, 2014) 
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების საბჭოში ახალი წევრის არჩევაში 

მონაწილეობა, (სექტემბერი, 2014)  
 

organizaciis 

sociologiuri  

saqmianoba 2014 wels 

 

1. „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების 
ნდობის რეიტინგი“, (მაისი-ივნისი, 
2014) 

2. „ინსტიტუციათა ნდობის რეიტინგი საზოგადოებაში“, (დეკემბერი, 2014) 
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MONITORING ACTIVITIES OF THE 
ORGANIZATION IN 2014 

 
1. “Property declarations of politicians and 

their secret business interests”; (January, 
2014) 

2. "Logistics problems and assessment of 
the Ministry of Defense of Georgia ", 
(May, 2014) 

3. Internet market and customer rights are determined by monopolistic companies, In 
Georgia, (July, 2014)  

4. “42.395 thousands of students suspended student’s status, in 62 institutions of higher 
education, during 2012-2014”, (October, 2014) 

 
OBSERVATION AUTHORITY OF THE 

ORGANIZATION IN 2014 
 

1. Student self-government election 
observation mission at Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University, 
(May, 2014) 

2. Self-government election observation 
mission in Tbilisi (June, 2014) 

3. Participation in election of a new member of the Dispute Resolution Council of the 
Ministry of Finance, (September, 2014)  

 
SOCIOLOGICAL ACTIVITIES OF THE 

ORGANIZATION IN 2014 
 

1. "Confidence rating of Local 
Government Election", (May-June, 
2014) 

2. “Institutional Trust Rates in the 
Community“; (December, 2014) 
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organizaciis konferenciebi, mrgvali magida, 

prezentaciebi 2004 wels 

 

1. კონფერენცია: „ხუდონჰესის“ პროექტის სამართლებრივი საკითხები“, 
(თებერვალი, 2014) 

2. კონფერენცია: „ერთად ევროპული არჩევანისთვის“. ახალციხისა და მარნეულის 
მუნიციპალიტეტები, (მაისი, სექტემბერი, 2014) 

3. მრგვალი მაგიდა: სტუდენტების დასაქმების საკანონმდებლო ინიციატივის 
განხილვა, (ივლისი, 2014)  

4. კონფერენცია: „საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და არასამთავრობო 
ორგანიზაციები“, (სექტემბერი, 2014) 

5. კონფერენცია: „სახელმწიფოს სტრატეგია და ქონებაჩამორთმეულთა საქმეების 
პრობლემური მხარეები“, (ოქტომბერი, 2014) 

6. მრგვალი მაგიდა: „აჭარაში, „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ 
ქონებაჩამორთმეული როლანდ ბლადაძის საქმე“, (ოქტომბერი, 2014) 

7. პრეზენტაცია: „საყდრისი-ყაჩაღიანის ძეგლის სამართლებრივი ანალიზი“, 
(დეკემბერი, 2014) 

8. მრგვალი მაგიდა: ორგანიზაციამ 
საქართველოს საკონსტიტუციო სა-
სამართლოს თავმჯდომარის ქონება-
ჩამორთმეულის სახლში ცხოვრების 
ფაქტი ჟურნალისტურ კორპუსს 
გააცნო, (დეკემბერი, 2014)  

9. პრეზენტაცია: ჟურნალ „ახალგაზ-
რდა ადვოკატების“ #1 და #2 გამოცე-
მები, (აპრილი, დეკემბერი, 2014) 
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CONFERENCES, ROUNDTABLES, PRESENTATIONS OF  
THE ORGANIZATION IN 2014 

 
1. Conference: “legal issues of the “Khudonhess” project” (February, 2014) 
2. Conference: “Together for EU Choice”. Akhaltsikhe and Marneuli municipalities, (May, 

September, 2014) 
3. Roundtable: discussion of students’ employment legislative initiative (July, 2014)  
4. Conference: "Social security and non-governmental organizations"“, (September, 2014) 
5. Conference: "State strategy and problematic issues of property deprived cases" 

(October, 2014) 
6. Roundtable: “Property deprived Roland Bladadze’s case in Adjara after the "Rose 

Revolution",  (October, 2014)  
7. Presentation: „Sakdrisi-Kachaghiani monument legal analysis”; (December, 2014) 
8. Roundtable: The organization presented to journalists corps the fact that the Chairman 

of the Constitutional Court of Georgia - Giorgi Papuashvili lives in the deprived house, 
(December, 2014)  

9. Presentation: The journal "Young 
Barristers" #1 and #2 publications, 
(April, December, 2014) 
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organizaciis iniciativebi, rekomendaciebi, 

winadadebebi 2014 wels 

 

1. ორგანიზაციამ მთავრობას ავტოსატრანსპორტო პოლიტიკის გადახედვის 7 
სარეკომენდაციო წინადადებით მიმართა, (მარტი, 2014) 

2. ორგანიზაციამ თბილისის საკრებულოს თბილისის მერიასა და კომპანია 
„C.T.PARK“–ს შორის გასაიდუმლოებული ხელშეკრულება გასაჯაროებისთვის 
მიმართა, (მარტი, 2014) 

3. ორგანიზაციამ რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურატურას 
და საპროცესო ინსტიტუტის გადახედვის საკითხი ფართო საზოგადოებრივი 
დიალოგის ფონზე მოითხოვა, (მარტი, 2014) 

4. ორგანიზაციამ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჯარისკაცების 
მოწამვლის საქმეზე „გრიფით საიდუმლოს“ მოხსნისა და უწყებაში ტენდერების 
გამჭირვალობის უზრუნველყოფისთვის მიმართა, (აპრილი, 2014)  

5. ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღების აუცილებლობაზე 
მიმართა, (მაისი, 2014) 

6. ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციით მიმართა და 
რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების სწავლის დაფინანსება, დაფინანსებული 
ახალგაზრდების მუნციპალიტეტებში დაბრუნებისა და მუშაობის გაგრძელების 
სანაცვლოდ შესთავაზა, (მაისი, 2014)  

7. ორგანიზაციამ თბილისის მერობის კანდიდატებს, დედაქალაქში ლიფტების 
მომსახურებიდან შემოსული თანხების გამჭვირვალობისთვის, ორი 
ინიციატივით მიმართა, (მაისი, 2014) 

8. ორგანიზაციამ პ/გ „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებიდან ნასამართლევი კანდიდატის მოხსნისთვის 
რეკომენდაციის მიმართა, (ივნისი, 2014) 

9. ორგანიზაციამ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საერთო 
სასამართლოების სისტემაში საქმეთა კატეგორიებად დაყოფის გამო შექმნილი 
ვითარების გამო, რეკომენდაციის მიმართა, (ივლისი, 2014) 

10. ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას მიგრაციის სამსახურის დაჩქარებული 
წესით შექმნისთვის, რეკომენდაციით მიმართა, (ივლისი, 2014) 

11. ორგანიზაციამ საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, საერთო 
სასამართლოების სისტემაში ნაფიც-მსაჯულთა ინსტიტუტის დარჩენის 
მიზანშეწონილობის საკითხზე, რეკომენდაციით მიმართა, (ივლისი, 2014) 

12. ორგანიზაციამ საქართველოს მთავარ პროკურატურას, 2003-2012 წლების 
მმართველობის პერიოდში არსებული სისტემური დანაშაულებების 
გამოვლენის დაჩქარების მოთხოვნით, რეკომენდაციით მიმართა, (ივლისი, 2014) 
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13. ორგანიზაციამ ქალაქ თბილისის არჩეულ მერს დედაქალაქის ბაღებიდან პო-
ლიტიკური შეხედულებების გამო გათავისუფლებული პეფაგოგების საქმეზე სპეც-
იალური კომისიის შექმნის მოთხოვნით, რეკომენდაციით მიმართა, (აგვისტო, 2014) 

14. ორგანიზაციამ ქალაქ თბილისის არჩეულ მერს, 2003-2012 წლებში „გრიფით საი-
დუმლო“ საქმეების გასაჯაროების მოთხოვნის წინადადებით მიმართა, 
(აგვისტო, 2014) 

15. ორგანიზაციამ საკუთრების უფლების აღდგენისა და ქონებაჩამორთმეულთა 
საქმეებზე ეფექტური გადაწყვეტილებების დაჩქარების რეკომენდაციით, საქა-
რთველოს აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებას 
მიმართა, (ოქტომბერი, 2014)  

16. ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს სამოქალაქო საპროცესო კანონმდე-
ბლობაში, ხანდაზმულობის ვადების გაზრდის მოთხოვნით, სარეკომენდაციო 
წინადადებით მიმართა, (ოქტომბერი, 2014) 

17. ორგანიზაციამ ქალაქ თბილისის მერიას, დედაქალაქში ახალი ბაღების 
მშენებლობის დაწყების რეკომენდაციით მიმართა, (ოქტომბერი, 2014) 

18. ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას სარეკომენდაციო წინადადებით მი-
მართა და 2012 წლის 31 დეკემბრამდე, საგადასახადო ამნისტიის განხილვა შეს-
თავაზა, (ნოემბერი, 2014) 

19. ორგანიზაციამ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სა-
ჯარო სკოლებში მართლმადიდებლობის არჩევით საგანთა ნუსხაში დამატების 
მოთხოვნით მიმართა, (ნოემბერი, 2014) 

20. ორგანიზაციამ საქართველოს პრეზიდენტს სარეკომენდაციო წინადადებით მიმა-
რთა და ექს-პრეზიდენტის მიერ მიღებულ ცალკეული განკარგულებების გაუქმება 
მოითხოვა, რითაც ქონებაჩამორთმეულთა საქმეების წარმატებით გაგრძელების შე-
საძლებლობას ტოვებს, (ნოემბერი, 2014) 

 

 



 
წლის ანგარიში 2014 

 

 34

INITIATIVES, RECOMMENDATIONS, PROPOSALS OF  
THE ORGANIZATION IN 2014 

 
1. The organization addressed to the Government with 7 recommendations to examine 

the transport policy, (March, 2014) 
2. The organization addressed to Tbilisi City Assembly to make public the contract 

between Tbilisi Government and C.T.PARK, (March, 2014) 
3. The organization addressed to the Office of the Prosecutor of Georgia with 

recommendation and requested to discuss the issue of Procedural institution in a 
regime of dialogues, (March, 2014) 

4. The organization addressed to the Ministry of Defence of Georgia to lift the "classified 
top secret" on soldiers’ intoxication fact and create transparent tenders, (April, 2014)  

5. The organization addressed to the Parliament of Georgia regarding the necessity to pass 
the law of “Elimination of All forms of Discrimination”, (May, 2014) 

6. The organization addressed to the Government of Georgia with recommendation to 
finance education of students from regions and implement further employment policies 
(May, 2014)  

7. The organization addressed to Tbilisi Mayor candidates with two initiatives regarding 
transparency of funds received from elevators, (May, 2014) 

8. The organization addressed to “United National Movement” with recommendation to 
remove the convicted candidate from Self-Government elections, (June, 2014) 

9. The organization appealed to the High Council of Justice of Georgia with 
recommendation on the issue of appointment of the judges according to the categories 
of cases, (July, 2014) 

10. The organization addressed to the government of Georgia with recommendation to 
accelerate creation of Migration Service, (July, 2014) 

11. The organization addressed to the Georgian National Constitutional Commission with 
proposal on the issue of expediency of institute of jury in the Common Court system, 
(July, 2014) 

12. The organization addressed to the Office of the Prosecutor of Georgia with 
recommendation to accelerate systematic crimes taking place during the governance 
period of 2003-2012, (July, 2014) 

13. The organization addressed new mayor of Tbilisi with recommendational proposalo 
create a special committee for directors of kindergartens dismissed on political grounds, 
(August, 2014) 

14. The organization addressed to the Government to publicly expose classified cases that 
took place between 2003 - 2012 (August, 2014) 
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15. The organization addressed to the executive, legislative, judicial authorities of Georgia 
with recommendations to accelerate restoration of property rights and effective 
solutions for on deprived property case, (October, 2014)  

16. The organization appealed to the Parliament of Georgia to increase the limitation 
period in the Civil Procedure Code of Georgia (October, 2014) 

17. The organization appealed to Tbilisi City Hall with a proposal to build a new of 
kindergartens, (October, 2014) 

18. The organization appealed to the Government of Georgia with recommendation 
proposal to declare a tax amnesty on the crimes committed before December 31, 2014, 
(November, 2014) 

19. The organization appealed to the Ministry of Education and Science of Georgia with 
the request to add the subject of religion in the list of optional subjects of the public 
schools. (November, 2014) 

20. The organization addressed to the President with a proposal to abolish the decrees of 
the former president regarding deprived property cases, which creates the possibility to 
continue the cases successfully. (November, 2014) 
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organizaciis saproeqto saqmianoba da 

urTierToba donorebTan 2014 wels 

 

ორგანიზაციამ , 2014 წლის მანძილზე, განახორციელა პროექტები და უზრუნველყო 
შემდეგი ურთიერთობების ჩამოყალიბება დონორ და საპარტნიორო ორგანიზაციებთან: 

 

1. პროექტი: „ერთად ევროპული არჩევანის-
თვის“. დონორი: ბავშვთა და ახალგაზრდობის 
განვითარების ფონდი. (9005 GEO, მაისი-
სექტემბერი, 2014) 

2. პროექტი: „ინფრასტრუქტურული პროექტის 
სამართლებრივი საკითხების ანალიზი“. 
დონორი: საკონსულტაციო ჯგუფი: „ჯეპრა“. 
(4500 USD, იანვარი-აპრილი, 2014) 

3. პროექტი: „საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ძეგლების სამართლებრივი ანალიზი“. დო-
ნორი: PR-ჯგუფი. (4990 GEO, სექტემბერი-
ოქტომბერი, 2014) 

4. პროექტი: „ცნობიერება უფლებების დაცვის-
თვის“. პროექტი წარდგენილია: საერთაშო-
რისო ბავშვთა ფონდში, (ნოემბერი, 2014) 

5. პროექტი: „შშმპ-ების იურიდიული და სამარ-
თლებრივი მხარდაჭერა“. პროექტი 
წარდგენილია ფონდში: Abilis foundation, 
(დეკემბერი, 2014)  

6. პროექტი: „მშვიდობის კორპუსის მოხალისე 
საქართველოში ორგანიზაციული განვი-
თარების კუთხით“. პროექტმა წარმატებით 
განვლო მოთხოვნათა დაკმაყოფილების ორი 
ეტაპი. ამჟამად პროექტს განიხილავს 
ფდონორი: „მშვიდობის კორპუსი“, (ნოემბერი, 

2014 - დასრონდის ვაშიგნტონის ოფისი. ორგანიზაცია 2015 წლის მაისში 
უმასპინძლებს მოხალისეს, (ოქტომბერი-დეკემბერი, 2014)  

7. პროექტი: „ახალგაზრდები ცვლილებებისთვის“. პროექტი მომზადდა 
საქართველოს ქალთა ფონდში წარსადგენად. (პროექტის წარდგენის პერიოდი: 
იანვარი, 2015) 

8. ორგანიზაციამ მოამზადა სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს 
საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ფონდებისა და პარტნიორების მოძიებასა და 
მათთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებას, (ოქტომბერი, 2014)  
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PROJECT ACTIVITIES AND RELATIONS WITH DONORS OF THE 
ORGANIZATION IN 2014 

 
The organization during 2014 implemented projects and ensured the following relationship 
with Donor and partner organizations: 
 

1. Project: “Together for EU Choice“. Donor: 
Children and Youth Development 
Foundation. (9005 GEO, May-September, 
2014) 

2. Project: "Infrastructural project legal issues 
analysis". Donor: Consulting Group: 
"GEPRA". (4500 USD, January-April, 
2014) 

3. Project: "Historic meaning public 
monuments legal analysis". Donor: PR-
Group. (4990 GEO, September-October, 
2014) 

4. Project: „Awareness for Protecting 
Rights”. The project is submitted in the 
International Children's Foundation, 
(November, 2014) 

5. Project: „Legal support for people with 
disabilities".The project is submitted in the 
Abilis foundation, (December, 2014)  

6. Project: "Peace Corps volunteer in Georgia 
in terms of organizational development". 
The project has successfully passed the 
first two stages to meet requirements. 
Currently the project is being reviewed by 
the donor: "Peace Corps". (November, 
2014 – Das Rond, Washington Office. The organization will host the volunteer in May 
2015, (October-December, 2014)  

7. Project: “Youth for Changes”. The project has been prepared to be submitted to 
Women's Fund in Georgia. (Project submission period: January, 2015) 

8. The organization has prepared an action plan, which concerns finding partners and 
establishing a business relationship with international and local funds. (October, 2014)  
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instituciuri dialogi aRmasrulebel,  

sakanonmdeblo, sasamarTlo xelisuflebasTan 

 

1. შეხვედრა დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან, გელა 
დუმბაძესთან, (ოქტომბერი, 2014) 

2. შეხვედრა საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთ ლიდერთან, თბილისის 
მერობის კანდიდატთან, გიორგი ვაშაძესთან, (მარტი, 2014) 

 
organizaciis urTierTTanamSromlobis  

memorandumebi 2014 wels 

 

1. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ახალ უმაღლეს სასწავლებელთან, 
(სექტემბერი, 2014) 

2. ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციასთან, (დეკემბერი, 2014) 

 
organizaciis sakanonmdeblo  

winadadeba 2014 wels 

 

ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტს შესთავაზა საკანონმდებლო 
წინადადება „საქართველოს შრომის კოდექსში“ ცვლილებისა და დამატების შესახებ, 
რაც გულისხმობს კოდექსში ახალი 91 მუხლის გაჩენას და სტაჟირების სამართლებრივი 
რეგულაციის შემოღებას. (დეკემბერი, 2014) 
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INSTITUTIONAL DIALOGUE WITH THE EXECUTIVE,  
LEGISLATIVE, JUDICIAL AUTHORITIES 

 
1. Meeting with the State Minister of Georgia for Diaspora Issues (October, 2014) 
2. Meeting with one of the leaders of the parliament minority candidate of Tbilisi Mayor 

– Giorgi Vashadze, (March, 2014) 

 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING OF  

THE ORGANIZATION IN 2014 
 

1. Memorandum of Understanding with the new university, (September, 2014) 
2. Memorandum of Understanding with Georgian Bar Association, (December, 2014) 

 
LEGISLATIVE PROPOSAL OF THE ORGANIZATION  

IN 2014 
 

The organization “Young Barristers” addressed to the Parliament of Georgia with a 
legislative proposal which concerns amendments and changes in the Labor Code of Georgia by 
creation of a new Article 91 and the introduction of new legislative regulation about internship. 
(December, 2014)  
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organizaciis mniSvnelovani  

warmatebebi da Tanamonawileoba 

 

1. ორგანიზაციის თანადამფუძნებლები გახდნენ საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის ადვოკატთა უფლებების დაცვის კომისიის სრულუფლებიანი 
წევრები, (თებერვალი, 2014) 

2. ორგანიზაციის საერთაშორისო მიმართულების მენეჯერმა, „ცენტრალური 
ევროპის უნივერსიტეტის“ (CEU) სახელით, მონაწილეობა მიიღო გერმანიის 
ქალაქ ჰანოვერის ლაიბნიცის უნივერსიტეტში „საპროცესო კანონმდებლობის და 
საადვოკატო რეგულაციის ინსტიტუტისა“ (IPA) და „ჰანოვერის 
კურსდამთავრებულთა ასოციაციის“ (HVAA) ორგანიზებით, მე-8 კომერციული 
არბიტრაჟის Willem C. Vis სახელობის იმიტირებული პროცესის მოსამზადებელ 
ეტაპზე, (მარტი, 2014) 

3. ორგანიზაცია მონაწილეობდა საერთაშორისო ახალგაზრდული არასამთვრობო 
ორგანიზაცია AIESEC-ის გაცვლითი პროგრაში – “HELP TO HELP”, (აპრილი, 2014) 

4. ორგანიზაციამ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „European Youth Organization“-ის მიერ ქობულეთში 
განხორციელებულ პროექტში: „Turn Your Ideas Into Action“, (აპრილი, 2014)  
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5. ორგანიზაციამ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო პროექტში: ex-EVS meeting; 
დონორი: European Commission  (ოქტომბერი 2014) 

6. ორგანიზაციამ მონაწილეობა მიიღო პროექტში: „HOW” to organize state of the 
project; დონორი: Erasmus + (ოქტომბერი, 2014, რუმინეთი - დეკემბერი, 2014,  
თურქეთი) 

7. ორგანიზაციამ მონაწილეობა მიიღო პროექტში: TC-“ERASMUS + IN ACTION”; 
დონორი: Erasmus + (ნოემბერი, 2014) 

8. ორგანიზაცია დაესწრო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის, გერმანიის 
ადვოკატთა ფედერალური პალატის და გერმანული საერთაშორისო 
სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდის (IRZ) მხარდაჭერით, საკითხზე: 
„გერმანული სამართლის გამოყენება საერთაშორისო სამართლებრივ 
ურთიერთობებში", გამართულ კონფერენციას, (დეკემბერი, 2014) 

9. ორგანიზაცია დაესწრო ადვოკატთა როლისა და პროფესიული გარანტიების შე-
სახებ თბილისში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციას, (დეკემბერი, 2014) 

10. ორგანიზაცია დაესწრო საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა რიგით 
მეექვსე ეროვნულ ფორუმს, (დეკემბერი, 2014) 

11. ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, არჩილ კაიკაციშვილი 
გახდა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალა-
ქო კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი-
თავმჯდომარე, (დეკემბერი, 2014) 

12. ორგანიზაციას ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის გადაწყვ-
ეტილებით, გადაეცა „2014 წლის ყველაზე აქტიური არასამთავრობო 
ორგანიზაციის“ სიგელი, (დეკემბერი, 2014) 
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SIGNIFICANT SUCCESSES AND PARTICIPATION OF  
THE ORGANIZATION IN 2014 

 

 
 

1. The founders of the organization became full members of commission of Lawyers’ rights of 
Georgian Bar Association, (February, 2014) 

2. International Manager the organization, on behalf of "Central European University" (CEU), 
participated in the 8th preparatory stage of moot court of Commercial Arbitration, named 
after Willem C. Vis, held by "Procedural law and advocacy regulation Institute"(IPA) and 
"Hanover Alumni Association" (HVAA) in Leibniz University of Hanover, Germany. 
(March, 2014) 

3. The organization participated in the exchange project “HELP TO HELP” of the 
international NGO AIESEC, (April, 2014) 

4. The organization participated in project: „Turn Your Ideas Into Action“ implemented by 
the international NGO „European Youth Organization“, (April, 2014) 

5. The organization participated in the international project: ex-EVS meeting; The Donor: 
European Commission  (October 2014) 

6. The organization participated in the project: „HOW” to organize state of the project; The 
Donor: Erasmus+ (October, 2014, Romania - December, 2014,  Turkey) 
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7. The organization participated in the project: TC-“ERASMUS + IN ACTION”; The Donor: 
Erasmus+ (November, 2014) 

8. The organization attended a conference held with supported of the Georgian Bar 
Association, the German Federal Chamber of Lawyers and the German Foundation for 
International Legal Cooperation (IRZ) on the issue: "The use of German law, in the 
international relations”, (December, 2014) 

9. The organization attended international conference held in Tbilisi on the issue of role of 
lawyers and their professional guarantees, (December, 2014) 

10. The organization participated in the 6th forum of the Georgian youth organizations, 
(December, 2014) 

11. Chief-executive of the organization became the Chairman of the Scientific Advisory 
Council of the Human Rights Committee of the Parliament of Georgia, (December, 2014) 

12. The organization by the decision of Children and Youth Development Foundation won the 
nomination of “the most active non-governmental organization of 2014”. (December, 2014) 
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organizaciis samoqalaqo CarTuloba,  

saprotesto RonisZiebebi 2014 wels 

 

1. სამოქალაქო კამპანია საქართველო-ევროკავშ-
ირის ურთიერთობის შესახებ. სპეციალური 
გაზეთის: „საქართველო ევროკავშირის გზაზე“ 
თბილისში გავრცელება, (თებერვალი, 2014) 

2. ორგანიზაციის საპროტესტო აქცია „Liberty 
Bank”-ის მიმართ მომხმარებელთა უფლებების 
უხეში დარღვევის ფაქტების გამო, (მაისი, 2014) 

3. ორგანიზაცია თბილისის სახელმწიფო სამედი-
ცინო უნივერსიტეტის სტუდნეტური თვითმ-
მართველობის ორგანიზებით, საერთაშორსიო 
ღონისძიების, „თეთრი ხალათის ნდობის“ სა-
ზოგადოებრივი კამპანიის ერთ–ერთი პარ-
ტნიორი გახდა, (ივნისი, 2014)   

4. სამოქალაქო კამპანია საქართველოს ევროკავ-
შირთან ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვ-
ნელობის შესახებ ახალციხესა და მარნეულის 
მუნციიპალიტეტებში. სპეციალური გაზეთის: 
„საქართველოს ევროკავშირის გზაზე“ 
გავრცელება. (ივლისი, 2014) 

5. სამოქალაქო კამპანია ამომრჩეველთა ინფორმი-
რების მიზნით, ადგილობრივი თვითმმართ-
ველობის არჩევნების შესახებ. სპეციალური 
გაზეთის: „თვითმმართველობა – გამოიყენე შენი 
უფლება“ გავრცელება თბილისში. (ივლისი, 
2014) 

6. ორგანიზაცია უკრაინის საელჩოსთან, უკრაინელი უფლებადამცველის, დენის 
ბუგაის დაკავების ფაქტზე ქართველი ადვოკატების საპროტესტო აქციას შეუერთდა, 
(აპრილი, 2014) 

7. ორგანიზაციამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ბათუმში, ასევე 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის საცხოვრებელ 
სახლთან საპროტესტო აქცია გამართა და საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს თავმჯდომარის ქონებაჩამორთმეულის სახლში ცხოვრების ფაქტი 
გააპროტესტა, (ოქტომბერი, 2014)  
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CIVIC ENGAGEMENT, PROTEST ACTIVITIES  
THE ORGANIZATION IN 2014 

 
1. Civil campaign on Georgia-EU relations. 

Spread of the special newspaper: "Georgia on 
the road to the EU" in Tbilisi, (February, 
2014) 

2. Protest action of the organization towards 
„Liberty Bank” for consumer rights’ gross 
violations, (May, 2014) 

3. The organization has become one of the 
partners of the charity event “Trust of 
“White Smock” organized by the self-
government of Tbilisi State Medical 
University,  (June, 2014)   

4. Civil campaign about the importance of 
Association Agreement between Georgia and 
EU in Marneuli and Akhaltsikhe 
municipalities. Spreading of special 
newspaper: "Georgia is on the road to the 
EU", (July, 2014) 

5. Civil campaign for raising voter’s awareness 
regarding election of self-government. 
Spreading of special newspaper in Tbilisi: 
“Self-Government – Use Your Right”, (July, 
2014) 

6. The organization, in front of the Ukrainian Embassy, join solidarity action of Georgian 
lawyers for Ukrainian human rights defender, Denys Bugay, (April, 2014) 

7. The organization held a silent demonstration in front of the Constitutional Court of 
Georgia in Batumi and near the house of the the Chairman of the Constitutional Court 
of Georgia and protested the fact that the Chairman of the Constitutional Court of 
Georgia lives in the deprived house, (October, 2014)  
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ორგანიზაციის გასული
წერილები შემოსული კორესპონდენცია 

594

356
0

200

400

600

ორგანიზაციის საქმისწარმოება 2014 
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ორგანიზაციაში შემოსული კორესპონდენცია 
2014 წელს

საერთო 
სასამართლოები - 32

ორგანიზაციები - 44

საერთაშორისო 
კორესპონდენცია - 

10

მოქალაქეთა 
კორესპონდენცია - 

12

ავტონომიური 
ერთეული - 4

სახელმწიფოს სხვა 
ინსტიტუციები - 15

ადილობრივი 
თვითმმართველობა -

28

საქართველოს 
პარლამენტი - 9

საქართველოს 
პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია - 1

საქართველოს 
სამთავრობო 
უწყებები - 204
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organizaciis samarTalwarmoeba 

2014 wels 
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©  ა(ა)იპ „ახალგაზრდა ადვოკატები“ 
 
ორგანიზაციის ყოველდღიური საქმიანობისა და განხორციელებული/მიმდინა-
რე კვლევების, პროექტებისა და დასკვნების შესახებ, ვრცლად შეგიძლიათ 
იხილოთ საიტზე: www.barristers.ge 
FB: www.facebook.com/AkhalgazrdaAdvokatebi 
http://www.youtube.com/youngbarristers 
 
მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალო, ვაზისუბნის ქუჩა #7  
ორგანიზაციის ტელეფონი: 2 374509, 2 374503 
 
ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 
ცაბო გუგუნაშვილი – 599 010344 
 
ელექტრონული ფოსტა:   Pryoungbarristers@yahoo.com; 

 Pryoungbarristers@gmail.com  
 

ა(ა)იპ „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ს/კ 401973094 
დაარსების თარიღი: 2012 წლის 09 ივნისი  
ბანკი: სს პროკრედიტ ბანკი,  ორთაჭალის ფილიალი 
ანგარიშის ნომერი: GE92PC0563600100002778 
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informacia organizaciis saqmianobis 

Sesaxeb 

 

ორგანიზაციის სახელწოდება: ა(ა)იპ „ახალგაზრდა ადვოკატები“ ს/კ 401973094 
მისამართი: თბილისი, საბურთალო, ვაზისუბნის ქ. #7 

ელ-ფოსტა: pryoungbarristers@yahoo.com; 
იურიდიული სტატუსი: არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი 

დაარსების თარიღი: 2012 წლის 09 ივლისი 
ვებ–გვერდი: www.barristers.ge 

FB: www.facebook.com/AkhalgazrdaAdvokatebi 
ბანკი: სს პროკრედიტ ბანკი,  ორთაჭალის ფილიალი 

ანგარიშის ნომერი: GE92PC0563600100002778 
 
 „ახალგაზრდა ადვოკატები“, დაფუძნების დღიდან, აქტიურ უფლებადაცვით 
საქმიანობას ახორციელებს და ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა შორის, 
აქტიური წვლილი შეაქვს დემოკრატიული ღირებულებების, ადამიანის 
უფლებების/თავისუფლებების დაცვისა და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერაში. 
ორგანიზაციის შემოსავლის წყაროა: შემოწირულობები; გრანტები; კანონით 
ნებადართული სხვა შემოსავლები.  
 

„ახალგაზრდა ადვოკატები“ ახორციელებს სტრატეგიულ საქმისწარმოებას, რაც საად-
ვოკატო საქმიანობის ფორმებთან ერთად, გულისხმობს მჭიდრო ურთიერთობას 
საქართველოს აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებასთან.  
  

„ახალგაზრდა ადვოკატები“, 2014 წლიდან წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის 
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებულ 
სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრს, ხოლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, 2014 
წლის დეკემბერში, არჩეულ იქნა აღნიშნული საბჭოს თავმჯდომარედ.  
 

„ახალგაზრდა ადვოკატები“, 2014 წლიდან წარმოადგენს საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის ადვოკატთა უფლებების დაცვის კომისიის სრულუფლებიან წევრს. 
 

„ახალგაზრდა ადვოკატები“, 2013 წლიდან წარმოადგენს „სისხლის სამართლის 
რეფორმის ალიანსის“ წევრ არასამთავრობო ორგანიზაციას. 
“ახალგაზრდა ადვოკატები“, 2013 წლიდან წარმოადგენს HRP-ის პროექტის: 
„ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების ეროვნულ დონეზე აღსრულების მექანიზმი" 
იმპლემენტაციისთვის შექმნილ არასამთავრობოთა სამუშაო ჯგუფის წევრს 
 

„ახალგაზრდა ადვოკატები“, 2012 წლიდან ჩართულია საქართველოს პარლამენტთან 
არასამთავრობო ორგანიზაციათა დიალოგის ჯგუფის ფორმატში.  
  
„ახალგაზრდა ადვოკატები“, 2012 წლიდან მონაწილეობს საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს ინიციატივით შექმნილ იურიდიული დახმარების სამსახურის 
რეფორმირებისთვის ჩამოყალიბებულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა სამუშაო 
ჯგუფში.  
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„ახალგაზრდა ადვოკატები“, 2012 წლიდან წარმოადგენს ახალგაზრდული ალიანსის: 
„ეკონომიკური სამართლიანობისა და ბიზნესის თავისუფლებისთვის” სრულუფლებიან 
წევრს.  
   

„ახალგაზრდა ადვოკატები“ აქტიურად თანამშრომლობს კოლეგა პროფესიულ 
გაერთიანებებთან, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან, საქართველოს სახალხო 
დამცველის აპარატთან, საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და 
დიპლომატიურ კორპუსთან, მონაწილეობს საერთო ღონისძიებებსა და შეხვედრებში. 
  

„ახალგაზრდა ადვოკატები“ ორიენტირებულია კვლევით საქმიანობაზე. ამზადებს 
თემატურ დასკვნებს, რეკომენდაციებსა და მრგვალ მაგიდებს აქტუალური თემების 
გაშუქებისა და დისკუსიისათვის. აქტიურ მონაწილეობას იღებს საზოგადოებრივი 
ინიციატივების შექმნასა და განხორციელებაში.  
 
პროექტი: 
 
„ინსტიტუციური დიალოგი აღმასრულებელ, საკანონმდებლო, სასამართლო 
ხელისუფლებასთან“, 2013 (მიმდინარე)  
„ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების სტრუქტურული დიალოგი 
სახელმწიფოსთან“, 2013 (მიმდინარე)  
„ერთად ევროპული არჩევანისთვის“, 2014  
„ხუდონჰესის" პროექტის სამართლებრივი საკითხების ანალიზი“, 2014  
„ადგილობრივი ლიდერები“, 2013  
  
კვლევები/მონიტორინგი 
 
კვლევა: „საყდრისი-ყაჩაღიანის ძეგლის სამართლებრივი საკითხი“, 2014 
კვლევა: „სისტემა მოქალაქის წინააღმდეგ - აჭარაში ქონებაჩამორთმეულთა საქმე“, 2014 
კვლევა: „უცნობი მილიონი ლარი – ფილმ „აგვისტოს 5 დღის“ საქველმოქმედო ვახშმის 
შესახებ“, 2014  
კვლევა: „კერძო სექტორში დასაქმებული დედების უფლებრივი მდგომარეობა“, 2014 
კვლევა: „პოლიტიკოსების ქონებრივი დეკლარაცია და მათი ფარული ბიზნეს 
ინტერესები“, 2014 
კვლევა: „ქართული რეიტინგული კომპანიები შრომის კოდექსის ახალ სტანდარტებთან 
იმპლემენტაციაში“, 2014 
კვლევა: „მოქალაქეები მთავრობის საჯარო პოლიტიკის პროცესში“, 2013 
კვლევა: „საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალების სამართლებრივი ანალიზი“, 2013  
კვლევა: „საპრეზიდენტო კანდიდატებისა და საპრეზიდენტო არჩევნების ნდობის 
რეიტინგი“, 2013  
კვლევა: „რწმენისა და აღმსარებლობის გამოხატვის შესაძლებლობა საქართველოში“, 
2013   
კვლევა: „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
დაქვემდებარებული სსიპ ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯ "ახალი ტალღის" 
ადმინისტრაციული მმართველობის გამჭვირვალობის შესახებ", 2013 
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კვლევა: „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის გამჭვირვალობა და 
საჯაროობა 2012 წელს", 2013 
კვლევა: „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
რექტორის 2013 წლის 16 აგვისტოს არჩევნების მონიტორინგი“, 2013  
კვლევა: „საბჭოთა და პოსტ–საბჭოთა ქართული ანაბრების პრობლემის სამართლებრივი 
ანალიზი“ , 2013  
კვლევა: „პარლამენტის წევრობის ახალგაზრდული ასაკის პოლიტიკური მიზანი და 
საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა“, 2012 
კვლევა: „საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების საარჩევნო პროგრამები“, 2012  
კვლევა: „გამოხატვის თავისუფლების საკითხი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების 
საქმიანობაში“, 2012 
 

 
 „ახალგაზრდა ადვოკატებისთვის“ მნიშვნელოვანია მკითხველის აზრი  

წარმოდგენილი კვლევის შესახებ.  
 

თუკი გსურთ მიიღოთ და გაეცნოთ კვლევის  
ელექტრონულ ვერსიას, გთხოვთ ორგანიზაციას  

დაუკავშირდეთ ელექტრონულ მისამართზე:  
pryoungbarristers@yahoo.com 
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