
 

 
1 

ხშირად დასმული კითხვები 

იურიდიული და სოციალური საკითხები 

2018 



 
2 

ბროშურა მომზადებულია პროექტის 

„ღირსეული სიბერე“  

ფარგლებში.   

 

პროექტს ახორციელებს იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“, 

თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად:  

ასოციაცია „მრავალეროვანი საქართველოს ქალები“; კავშირი 

„ქალთა ცენტრი“; „ბოლნისის ენის სახლი“; „განთიადი“.       

 

 

 

 

 

პროექტი ფინანსურად მხარდაჭერილია 

ევროკავშირის მიერ 



 

 
3 

სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება 
 
სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებით მარჩენალი                                        
კისრულობს ვალდებულებას   გადაუხადოს სარჩენს 
სამისდღემშიო სარჩო მთელი სიცოცხლის მანძილზე, თუ 
ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს. 
სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების დადება 
განპირობებულია სხვადასხვა გარემოებით. ძირითადად, 
იგი იდება იმ შემთხვევაში, როდესაც სარჩენი არის 
შრომისუუნარო ანდა განიცდის მატერიალურ გაჭირვებას 
და საჭიროებს მოვლას ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გამო. იგი დებს ხელშეკრულებას 
მარჩენალთან,რომელსაც რჩენის მოვალეობის 
სანაცვლოდ გადასცემს თავის ქონებას. 
სარჩო  შეიძლება დადგინდეს ფულადი ან ნატურალური 
სახით (ბინით, კვებით, მოვლით და სხვა აუცილებელი 
დახმარებით). 
სარჩოს ოდენობა და ვადები  განისაზღვრება მხარეთა 
შეთანხმებით. 
 
სამისდღეშიო სარჩოს 
გადახდა შეიძლება 
საცილო გახადონ სხვა 
პირებმა, რომელთაც 
ჰქონდათ კანონიერი 
უფლება მიეღოთ სარჩო 
მარჩენალისაგან 
 
ხელშეკრულების ფორმა  
სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს 
წერილობით. უძრავი ქონების გადაცემის შემთხვევაში 
ხელშეკრულება უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით. 
 
მხარეთა უფლება-მოვალეობები 
სარჩენის სიცოცხლეში მარჩენალს უფლება არა აქვს: 
• გაასხვისოს; 
• დააგირაოს;   
• სხვაგვარად დატვირთოს გადაცემული ქონება 

სარჩენის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 
 

  მარჩენალისათვის 

გადაცემული ქონების 

შემთხვევით დაღუპვა ან 

დაზიანება არ ათავისუფლებს 

მას სარჩოს გადახდისაგან 
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ხელშეკრულების შეწყვეტა 
 როგორც მარჩენალს, ისე სარჩენს შეუძლიათ უარი 

თქვან სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებაზე: 
• თუკი სახელშეკრულებო მოვალეობათა დარღვევის 

შედეგად მხარეთა შორის ურთიერთობა აუტანელი 
გახდა; 

• ანდა სხვა არსებითი მიზეზები უკიდურესად აძნელებს 
ან შეუძლებელს ხდის მის გაგრძელებას. 

 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს, თუ მარჩენალის 
გარდაცვალების შემდეგ მისი მემკვიდრე უარს იტყვის 
ხელშეკრულების გაგრძელებაზე. 

 ხელშეკრულების შეწყვეტისას უძრავი ქონება 
უბრუნდება სარჩენს, ხოლო ხელშეკრულების 
შეწყვეტამდე გაწეული ხარჯები მარჩენალს არ 
უნაზღაურდება, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული. 

 
სარეგისტრაციო პროცედურები  
სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების საფუძველზე 
საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის უნდა 
მიმართოთ იუსტიციის სახლს ან საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს და თან 
იქონიოთ შემდეგი დოკუმენტები:  
• განცხადება;  
• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
• სანოტარო წესით დამოწმებული სამისდღეშიო რჩენის 

ხელშეკრულება უძრავი ქონების გადაცემის თაობაზე. 

საკონტაქტო მონაცემები:  
იუსტიციის სახლი - ვებ-გვერდი: www.psh.gov.ge 

 
                                 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო-

ვებ-გვერდი: www.napr.gov.ge 
ცხელი ხაზი:2405405  

როცა სარჩენი მარჩენალს გადასცემს უძრავ ქონებას, მაშინ 

მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად მას აქვს იპოთეკის უფლება 

ამ ქონებაზე  

http://www.psh.gov.ge
http://www.napr.gov.ge
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ოჯახში ძალადობა 
 
ოჯახში ძალადობად ითვლება ოჯახის წევრის მიმართ 
განხორცილებული: 
 ფიზიკური ძალადობა (მაგ: ცემა, წამება, 

ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების უკანონო 
აღკვეთა ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს 
ფიზიკურ ტკივილს ან ტანჯვას) 

 
 ფსიქოლოგიური ძალადობა (მაგ: შეურაცხყოფა, 

შანტაჟი, დამცირება) 
 
 ეკონომიკური ძალადობა (მეგ; ქმედება, რომელიც 

იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი და ნორმალური 
განვითარების სხვა პირობებით უზრუნველყოფის და 
კუთვნილი წილის განკარგვის უფლების შეზღუდვას) 

 
 სექსუალური ძალადობა (მაგ: სქესობრივი კავშირი 

ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან მსხვერპლის 
უმწეობის გამოყენებით)  

 იძულება (ადამიანის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური 
იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს მოქმედება, 
რომლის განხორციელება ან რომლისგან თავის 
შეკავება მისი უფლებაა)  

 
ოჯახში ძალადობის მხვერპლთათვის სახელმწიფოს მიერ 
უზრუნველყოფილია სახელმწიფო თავშესაფარი, სადაც 
მსხვერპლთა განთავსება ხდება 3 თვემდე ვადით.  
მსხვერპლის სტატუსის განსაზღვრისთვის არსებობს 3 
დამოუკიდებელი გზა: 
• მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი მუდმივმოქმედი 

საბჭო; 
• შემაკავებელი ორდერი; 
• დამცავი ორდერი. 

 
 შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის 

უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გამოცემული 
აქტი. ორდერით განისაზღვრება ოჯახში ძალადობის 
შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლის დაცვის 
დროებითი ღონისძიებები და გამოცემიდან 24 საათის 
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განმავლობაში დასამტკიცებლად წარედგინება 
სასამართლოს.  

  დამცავი ორდერით განისაზღვრება მსხვერპლის 
დაცვის დროებითი ღონისძიებები და არის  პირველი 
ინსტანციის სასამართლოს  მიერ ადმინისტრაციული 
სამართალწარმოების წესით გამოცემული აქტი. 

 
ორდერის გამოცემის მოთხოვნის უფლება აქვს: 

- მსხვერპლს;  
- მისი ოჯახის წევრს;  
- ან/და მსხვერპლის თანხმობით პირს, რომელიც 

მსხვერპლს უწევს სამედიცინო, იურიდიულ, 
ფსიქოლოგიურ დახმარებას.  

- არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში-
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს. 

 
        ვადები: 

დამცავი ორდერი გამოიცემა 6 თვემდე ვადით - მისი 

მოქმედების კონკრეტულ ვადას განსაზღვრავს 

სასამართლო.    
შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა 1 თვემდე ვადით და 

მას ამტკიცებს ან დამტკიცებაზე უარს ამბობს 

სასამართლო.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი უფლებამოსილია:  
• მიმართოს შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს დამცავი 

ან შემაკავებელი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით;  
• მიმართოს შესაბამის სასამართლო ორგანოს ოჯახში 

ძალადობის შედეგად მისთვის მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურების მოთხოვნით; 

• საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
მიიღოს კომპენსაცია,  ისარგებლოს თავშესაფრით/

დამცავი და შემაკავებელი 

ორდერების მოქმედება 

შესაძლებელია გაუქმდეს 

მხარეთა შერიგებისას  
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კრიზისული ცენტრით და იქ არსებული მომსახურებით; 
• თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში განთავსებისას 

ისარგებლოს უფასო სამართლებრივი კონსულტაციით, 
უფასო პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო და 
ფსიქოლოგიური დახმარებით;  

• თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში ყოფნისას 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
ისარგებლოს შრომითი ურთიერთობის შეჩერების 
უფლებით, რომლის ვადაც არ უნდა აღემატებოდეს 
წელიწადში 30 კალენდარულ დღეს. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

თავშესაფარში მსხვერპლის მოთავსება ხდება 3 თვემდე 

ვადით. საჭიროების შემთხვევაში ეს ვადა შეიძლება 

გაგრძელდეს. 

კრიზისული ცენტრი ემსახურება მსხვერპლის 

ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას, პირველად 

და გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებასა და 

სამართლებრივ დახმარებას. 

საკონტაქტო მონაცემები:  

შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ვებ-გვერდი: 
www.police.ge 

ცხელი ხაზი:112; 116006 

http://www.police.ge
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მემკვიდრეობა 

 
მამკვიდრებლის ქონება მემკვიდრეებზე გადადის 

კანონით ან/და ანდერძით 
კანონით მემკვიდრეობა გულისხმობს მამკვიდრებლის 

ქონების გადასვლას მხოლოდ კანონში მითითებულ 
პირებზე, რიგითობის პრინციპით,  თუ: 
• მამკვიდრებელს არ დაუტოვებია ანდერძი; 
•  ანდერძი მოიცავს სამკვიდროს ნაწილს; 
• ანდერძი მთლიანად ან ნაწილობრივ ბათილად იქნება 

ცნობილი. 
 
• არსებობს კანონის მემკვიდრეთა ხუთი რიგი: 
• I რიგის მემკვიდრეები: შვილები(მათ შორის 

გარდაცვალების შემდგომ დაბადებული), მეუღლე, 

მშობლები. 

• II რიგის მემკვიდრეები: და-ძმა 

• III რიგის მემკვიდრეები: ბებია-პაპა 

• IV რიგის მემკვიდრეები: ბიძნები, დეიდები და მამიდები 

• V რიგის მემკვიდრეები: ბიძაშვილი, დეიდაშვილი,       

მამიდაშვილი 

 

ანდერძით მემკვიდრეობა 

ანდერძის შესაბამისად, მოანდერძეს შეუძლია ქონება     
ან მისი ნაწილი დაუტოვოს ერთ ან რამდენიმე პირს. 

 
ანდერძის ფორმა 

• ანდერძი უნდა შედგეს წერილობითი ფორმით , 
პირადად მოანდერძის მიერ. 

•  დასაშვებია ანდერძის შედგენა სანოტარო ფორმით ან 
მის გარეშე.  

• ორი ან მეტი პირის მიერ ერთობლივად ანდერძის 

დამცავი ერთ რიგში შემავალ მემკვიდრეებს გააჩნიათ თანაბარი 
უფლება სამკვიდროს მიღებაზე. 

წინა რიგის თუნდაც ერთ-ერთი მემკვიდრის არსებობა 
გამორიცხავს შემდგომი რიგის მემკვიდრეობას.  
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შედგენა არ დაიშვება. მხოლოდ მეუღლეებს შეუძლიათ 
შეადგინონ ერთობლივი ანდერძი 
ურთიერთმემკვიდრეობის შესახებ. 

 
სავალდებულო წილი 
მამკვიდრებლის შვილებს, მშობლებსა და მეუღლეს, 
ანდერძის შინაარსის მიუხედავად, ეკუთვნით 
სავალდებულო წილი, რომელიც უნდა იყოს იმ წილის 
ნახევარი, რაც თითოეულ მათგანს კანონით 
მემკვიდრეობის დროს ერგებოდა. 
 
 
ანდერძის შეცვლა/მოშლა 
 
მოანდერძეს ყოველთვის შეუძლია შეცვალოს ან 
მოშალოს ანდერძი: 
• ახალი ანდერძის შედგენით; 
•  სანოტარო ორგანოში განცხადების შეტანით; 
• ანდერძის ყველა ეგზემპლარის მოსპობით მოანდერძის 

მიერ ან ნოტარიუსის მიერ მოანდერძის 
განკარგულებით. 

 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების 
მიღება 

 
საჭიროებს თქვენი ოჯახი სოციალურ დახმარებას? 
 
მიმართეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს საცხოვრებელი 
ადგილის მიხედვით, შეავსეთ განაცხადი დადგენილი 
ფორმით  და დარეგისტრირდით სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. 
 
საარსებო შემწეობის მიღების უფლება აქვს ოჯახს, 
რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  და მისთვის 
მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია საქართველოს 
მთავრობის მიერ განსაზღვრულ საარსებო შემწეობის 
მისაღებ ზღვრულ ქულაზე. 
 



 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახს ან/და მის წევრს 
უფლება აქვს:  
• მიიღოს საარსებო შემწეობა საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
2006 წლის 22 აგვისტოს N 225/ნ ბრძანებით 
განსაზღვრული პირობებითა და ოდენობით; 

• მოითხოვოს საარსებო შემწეობის ადგილზე მიტანა თუ 
ოჯახის ყველა სრულწლოვან, ქმედუნარიან წევრს 
შეზღუდული აქვს გადაადგილების უნარი;  

•  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 
საარსებო შემწეობასთან ერთად მიიღოს სოციალური 
პაკეტი, სახელმწიფო პენსია/კომპენსაცია, სხვა 
ინდივიდუალური სოციალური დახმარება ან/და სხვა 
სახელმწიფო გასაცემელი. 

 

საარსებო შემწეობის 

ოდენობა ეფუძნება ოჯახის 

წევრთა რაოდენობასა და 

მინიჭებული სარეიტინგო 

ქულის სიდიდეს 

საარსებო შემწეობის 

გაცემა ჩერდება ოჯახის 

განმეორებითი შეფასების 

პერიოდში 

ღატაკ ოჯახს საარსებო 

შემწეობის დანიშვნის 

უფლება ეძლევა 

სარეიტინგო                 

ქულის მინიჭების თვიდან 

მეორე თვეს 

საარსებო შემწეობის მიღება გამორიცხავს დევნილის 

ყოველთვიური შემწეობის მიღებას. ოჯახს უფლება აქვს 

აირჩიოს დევნილის ყოველთვიური შემწეობის ან საარსებო 

შემწეობის მიღება. 
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საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახი ვალდებულია:  
• ერთი თვის ვადაში აცნობოს სააგენტოს ოჯახის 

წევრთა შემადგენლობაში და/ან ოჯახის სოციალურ-
ეკონომიკურ მდგომარეობაში მომხდარი ცვლილებები; 

 
სოციალური დახმარების გამცემი ორგანო 
  
საარსებო შემწეობის დასანიშნად, ოჯახის 
სრულწლოვანმა ქმედუნარიანმა წევრმა ან ოჯახის 
კანონიერმა წარმომადგენელმა საჭიროა განცხადებით 
მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს.  
• საარსებო შემწეობის დასანიშნად, სავალდებულოა 

ყველა შრომისუნარიანი ოჯახის წევრი 
დარეგისტრირდეს დასაქმების ბაზაში 
„ვორქნეტში“ (გარდა შშმპ სტატუსის მქონე და საჯარო 
მოხელისა). 

 
 
დახმარების მოთხოვნის  ფორმა 
 
განცხადების შევსება შეიძლება განხორციელდეს 
როგორც სააგენტოში, ისე ოჯახის მუდმივ საცხოვრებელ 
ადგილზე სააგენტოს უფლებამოსილი პირის ვიზიტისას.  
განცხადების შევსებისას ოჯახის წარმომადგენელმა თან 
უნდა იქონიოს შემდეგი დოკუმენტები: 
• საკუთარი და „ოჯახის დეკლარაციის“ მიხედვით ოჯახის 

ყველა წევრის პირადობის/ბინადრობის მოწმობა ან 
საქართველოს მოქალაქის პასპორტი 
(არასრულწლოვანი წევრის შემთხვევაში დაბადების 
მოწმობა) ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა 
დოკუმენტი, რომელშიც მითითებულია დოკუმენტის 
მფლობელის პირადი ნომერი; 

• შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობის ან 
მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი 
ასლი, ან ნოტარიულად დამოწმებული რწმუნებულება/
მინდობილობა, თუ განცხადება შემოაქვს პირს, 
რომელიც ოჯახის წევრი არ არის;  

 
გადაწყვეტილების მიღების ვადა 
საარსებო შემწეობის დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილება 



 
12 

მიიღება განცხადების შევსებიდან ორი კვირის ვადაში. 
 
საარსებო შემწეობის განსაზღრული თანხა ერთ ოჯახის 
წევრზე: 
30 000– მდე ქულა –   60 ლარი 
57 000– მდე ქულა–  50 ლარი 
60 000– მდე ქულა – 40 ლარი 
65 000 –მდე ქულა – 30 ლარი 
100 000 მდე 16 წლის ბავშვებს –10 ლარი დამატებით 
 
 
საარსებო შემწეობის შეწყვეტის საფუძველია:  
• ოჯახის განცხადება;  
• ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის 

გაუქმება;  
• თუ, ოჯახისათვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 

აღემატება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ 
„საარსებო შემწეობის ზღვრულ ქულას“. 

 
• საარსებო შემწეობის შეწყვეტის შესახებ 

გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 
 
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 
პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ პირებს,რომლებსაც 
აქვთ: 
 
- საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი, 

საკონტაქტო მონაცემები:  

სოციალური მომსახურების სააგენტო : 
ვებ-გვერდი: www.ssa.gov.ge 

ცხელი ხაზი:1505 
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- პირადობის ნეიტრალური მოწმობა; 
- ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი. 
 
ასევე პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ: 
- საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის 
არმქონე პირებს; 
- ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და 
თავშესაფრის მაძიებელ პირებს. 
 
პროგრამის მოსარგებლენი არიან: 
• პირები, რომელთა ოჯახები რეგისტრირებულია 

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 
ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ 70 000-დან-
100 000-მდე სარეიტინგო ქულა; 
6-დან 17 წლის (ჩათვლით) ასაკის მქონე პირები; 
 წლიური 40,000 ლარზე ნაკლები და თვიური 1000 

ლარისა და მეტი შემოსავლის მქონე პირები; 
თვიური 1000 ლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე ან 

სხვა პირები. 
 

 
 
პროგრამით სარგებლობას ვერ შეძლებენ: 
- 2017 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით კერძო 
სადაზღვევო სქემებში ჩართული პირები; 
- საბიუჯეტო სახსრებით დაზღვეული პირები; 
- ბრალდებული/მსჯავრდებული პირები, რომლებიც 
იმყოფებიან პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში 

პირებს, რომელთა წლიური შემოსავალი 40 000 ლარი და 

მეტია, შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ მომსახურება 

მხოლოდ პროგრამის შემდეგი კომპონენტების 

ფარგლებში:  

მშობიარობა/საკეისრო კვეთა და მაღალი რისკის 

ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული 

მომსახურება. 



 
14 

 

 
 
 
 
 
 

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 
პროგრამაში მონაწილეობას იღებს ნებისმიერი 
სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც: 
- აკმაყოფილებს ამ საქმიანობისათვის კანონმდებლობით 
დადგენილ მოთხოვნებს; 
- გამოთქვამს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს; 
- ეთანხმება პროგრამის პირობებს; 
- დადგენილი წესით, წერილობით დაუდასტურებს 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროგრამაში 
მონაწილეობის სურვილს. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

თუ 2017 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით კერძო 

სადაზღვევო სქემაში ჩართულ პირს შეუწყდა სადაზღვევო 

კონტრაქტი, ამ შემთხვევაში მოქალაქე ჩაერთვება 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და გარდამავალ 

პერიოდში მიიღებს  მინიმალური პაკეტის პირობებით 

გათვალისწინებულ სამედიცინო მომსახურებას. 

პროგრამით გათვალისწინებული 

სრული მომსახურებით სარგებლობენ  

საპენსიო ასაკის პირები, მათი 

შემოსავლისა და დაზღვევის 

სტატუსის მიუხედავად. 

პროგრამის მოსარგებლეს უფლება 

აქვს თავად აირჩიოს სამკურნალო 

დაწესებულება საქართველოს 

მასშტაბით. 
საკონტაქტო მონაცემები:  

სოციალური მომსახურების 
სააგენტო  

 ვებ-გვერდი: www.ssa.gov.ge 
ცხელი ხაზი:1505 
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სპეციფიკური  მედიკამენტებით    
უზრუნველყოფის  სახელმწიფო პროგრამა 

 
 პროგრამის მოსარგებლენი არიან: 

საქართველოს მოქალაქეები; 
საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირები. 

 
პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: 

დიაბეტის მართვას: 

- დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურებას; 

- დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა (ბავშვები და 

მოზრდილები) მედიკამენტებით უზრუნველყოფას; 

- უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა (ბავშვები და 

მოზრდილები) მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. 

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივად ჩანაცვლებით 

მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა 

მკურნალობას: 
- ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

- ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო 

საკვები დანამატით უზრუნველყოფა; 

- მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

-მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემიით (ბრუტონის 

დაავადება) დაავადებულთა სპეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

- ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და ტერნერის სინდრომის 

მქონე ბავშვთა და მოზარდთა ზრდის ჰორმონით 

უზრუნველყოფა. 

პროგრამის მოსარგებლეები: 

-ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები; 

-მუკოვისციდოზით დაავადებული ბავშვები და 

მოზრდილები; 

-სომატოტროპული ჰორმონის დეფიცის მქონე ბავშვები 
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და მოზრდილები; 

-ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვები (18 წლამდე); 

- მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინნემიით (ბრუტონის 

დაავადება ) დაავადებული ბავშვები (18 წლამდე). 

დიალიზსა და თირკმლის ტრანსპლანტაციას: 

-ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

-ნარკომანია: 

-ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკის მიწოდების 

უზრუნველყოფა; 

 

 მოსარგებლეებმა გარდა "ინკურაბელურ პაციენტთა 

პალიატიური მზრუნველობის" და "ნარკომანიის" 

პროგრამებისა ვაუჩერის მისაღებად უნდა მიმართონ 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ან მის 

ტერიტორიულ ერთეულს განცხადებით რომელსაც თან 

უნდა დაურთოთ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი 

(პირადობის მოწმობა, საქართველოს მოქალაქის 

პასპორტი, მუდმივი ბინადრობის მოწმობა);  

ფორმა №IV-100/ა. 

•  წარმომადგენლის მომართვისას - დამატებით, 

წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

• პროგრამის მოსარგებლეებისათვის მედიკამენტების 

მიწოდება ხორციელდება არამატერიალიზებული 

პროგრამის მოსარგებლეთათვის 

აღნიშნული მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა ხდება 

უსასყიდლოდ  
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ვაუჩერის საშუალებით. 

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ იღებთ მედიკამენტებით 
დახმარებას სპეციალური პროგრამის ფარგლებში, 
ერთდჯერადი დახმარებისთვის განცხადებით შეგიძლიათ 
მიმართოთ  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს ან მერიას, რომელიც 
10-დან-30-მდე სამუშაო დღის განმავლობაში განიხილავს 
თქვენს საკითხს. 
 
განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:    
• მაძიებლის/წარმომადგენლის პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;  
• ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ 
(ფორმა NIV100/ა); 
• სამედიცინო მომსახურების ხარჯების 
ანგარიშფაქტურა, კალკულაციით; 
• სოციალურ კატეგორიას (სოციალურად დაუცველი, 
დევნილი, შშმ პირი, პენსიონერი და სხვ.) მიკუთვნების 
დამადასტურებელი მოწმობის ასლები ( ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში). 

 
 
 
 

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო 
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის  

პროგრამა 
 
   პროგრამის მოსარგებლეა პირი, რომელიც 
რეგისტრირებულია „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მის ოჯახზე მინიჭებული 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ერთეულს. 
 
   პროგრამა გულისხმობს შემდედ დიაგნოზებს;  
• გულ– სისხლძრღვთა ქრონიკული დაავადებები 
• ფილტვის ქრონიკული დაავადებები 
• დიაბეტი ( ტიპი II) 
• ფარისებრი ჯირკვლის  დაავადებების სამკურნალო 

ფარმაცევტული პროდუქტი (მედიკამენტების ნუსხა 
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 მოითხოვეთ სმს ადგილობრივ განყოფილებაში) 
 

 
მედიკამენტების მისაღებად სოციალური მომსახურების 
სააგენტოში  მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: 
• ცნობა ჯანმრთველობის მდგომარეობის შესახებ  

(ფორმა N IV100/ა)  
• მედიკამენტის რეცეპტი, რომელიც უნდა გამოიწეროს  3 

თვის სამყოფ ოდენობაზე. 
 
• აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ 

ბენეფიციარი გაივლის რეგისტრაციას ადგილობრი 
სოციალური მომსახურების სააგენტოში, რეგისტრაციის 
გავლის შემდგომ, აღნიშნული ბარათით ის 3 თვის 
სამყოფ ფარმაცევტულ პროდუქტს იღებს 1 (ერთი) 
ლარის ფასად. 

 
 
                                  სოციალური მომსახურების საგენტოს 
ბრძანება N04–350/ო 31/05/2017წ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

დევნილთა საცხოვრებელი ფართების 

პრივატიზაცია  
                                                პრივატიზაცია არის დევნილი 

ოჯახების დროებით სარგებლობაში არსებული ფართების 

საკონტაქტო მონაცემები: 
საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო 

ვებ-გვერდი: moh.gov.ge 
ცხელი ხაზი:1505 

ქ. თბილისის მერია 
ვებ-გვერდი: Tbilisi.gov.ge 

ცხელი ხაზი:2722222 
ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი ორგანო 
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 კერძო საკუთრებაში გადაცემის პროცესი, მათი 

გრძელვადიანი განსახლებისა და საცხოვრებელი 

ფართით უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

პრივატიზაციის პროცესის გასავლელი ეტაპები: 

1. დევნილთა მიერ დაკავებული ფართების 

იდენტიფიცირება; 

2.  მესაკუთრის დადგენა;  

თუ ფართი წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო ახორციელებს მიმოწერას 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულ 

სააგენტოსთან“. 

•  სააგენტოდან თანხმობის მიღების შემდეგ, 

ხორციელდება: 

• ობიექტების აზომვა; 

• დევნილი ოჯახების მიერ დაკავებული ფართების 

დადგენა,; 

• შიდა აზომვითი ნახაზების შედგენა; 

• აღწერა; 

• აღნიშნული ფართის სახელწმიფო საკუთრებაში 

დარეგისტრირება; 

•  დარეგისტრირებულ ფართებში მცხოვრები დევნილთა 

ოჯახების აღწერა; 

•  მათი სურვილის დადგენა, სურთ თუ არა 

პრივატიზირება და თუ სურთ რა შემადგენლობით.  

 

  3. სამინისტროში მინისტრის ბრძანებით შექმნილ 

კომისიაზე საკუთრებაში გადასაცემი ფართების 

ინდივიდუალური განხილვა; 

 

4. ბოლო ეტაპზე, სამინისტრო  შუამდგომლობით 



 
20 

  მიმართვას საქართველოს მთავრობას, რათა მოხდეს 

დევნილთა მიერ დაკავებული ფართების კერძო 

საკუთრებაში გადაცემა.  

 

დევნილთა მიერ დაკავებული ფართების კერძო 

საკუთრებაში გადაცემა შეშესაძლებელობას აძლევს 

დევნილებს თავისუფლათ განკარგონ მათ საკუთრებაში 

არსებული ფართები (ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება, 

დაგირავება და ა.შ.).  

 

 

ხანდაზმულთა პასნიონატში ჩარიცხვა 
     საქართველოს მოქალაქე მამაკაცი 65 წლის და 

ქალბატონი 60 წლის შესრულების შემდეგ, შესაძლებელია 
ჩაირიცხოს სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს თბილისის, 
ქუთაისის და სხვა  ხანდაზმულთა პანსიონატებში. 
მოქალაქეთა ჩარიცხვა ხანდაზმულთა პანსიონატში ხდება 
რიგითობის პრინციპით. 
ხანდაზმულთა პანსიონატებში ჩარიცხვის სურვილის 
შემთხვევაში, უნდა მიმართოთ სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს რაიონულ განყოფილებას, შეავსოთ 
სპეციალური ფორმის განცხადება და წარმოადგინოთ 
შემდეგი დოკუმენტაცია:  
• პირადობის დამადასტურებელი საბუთი (მოქალაქის 
პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) და მისი ასლი; 
• ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა 
(სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა NIV-100/ა);  
• ერთი ფოტოსურათი (3X4); 
• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი (ასეთის 

საკონტაქტო მონაცემები 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო- 

ვებ-გვერდი: www.mra.gov.ge 
ცხელი ხაზი: 2 43 11 00 
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  არსებობის შემთხვევაში). 
• თუ სააგენტოს მიმართავს მოქალაქის კანონიერი 

წარმომადგენელი, მან უნდა წარმოადგინოს: 
• პირადობის დამადასტურებელი საბუთი (პირადობის 

მოწმობა ან პასპორტი) და მისი ასლი; 
• კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი 

საბუთი. 
როგორ ხდება მომსახურების 

დაფინანსება ? 
• ხანზამულთა პანსიონატების მომსახურების 

დაფინანსება განისაზღვრება „სპეციალიზებულ 
დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების 
(თანადაფინანსების) წესისა და პირობების 
დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 
წლის 27 იანვარის N22 დადგენილებით. 
"სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 
ბაზაში" რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებს, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა პანსიონატში ჩარიცხვის 
დროისათვის: 
• არ აღემატება 57 000 ქულას, გაწეული მომსახურება 
დაუფინანსდებათ სრულად; 

• • 57 001 ქულიდან 70 001 ქულამდე გაწეული 
მომსახურება დაუფინანსდებათ თვეში 510 ლარის 
ოდენობით, ხოლო ბენეფიციარი 
თანადაფინანსებისათვის გადაიხდის 90 ლარს თვეში; 

• 70 001 ქულიდან 100 001 ქულამდე გაწეული 
მომსახურება დაუფინანსდებათ თვეში 450 ლარის 
ოდენობით, ხოლო ბენეფიციარი 
თანადაფინანსებისათვის გადაიხდის 150 ლარს თვეში . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ბენეფიციარები, რომლებიც არ 
განეკუთვნებიან არც ერთ 

ზემოჩამოთვლილ 
კატეგორიას, გაწეული 

მომსახურების საფასურს 
იხდიან საკუთარი სახსრებით - 
თვეში 600 ლარის ოდენობით. 



 
22 

  ხანდაზმულთა პანსიონატში ჩარიცხავს არ 
ექვემდებარებიან პირები: 
• მწვავე ინფექციური დაავადებით; 
• ტუბერკულოზის აქტიური ფორმით; 
• აქტიური სიფილისით; 
• კანის გადამდები დაავადებით; 
• თავისა და ზურგის ტვინის თიაქრების ღია ფორმით; 
• ცენტრალური ნერვული სისტემის მწვავე 

დაავადებით; 
• რომლებიც საჭიროებენ სტაციონარულ 

მკურნალობას. 
 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სათემო 
ორგანიზაციების ქვეპროგრამის მომსახურება. 
ქვეპროგრამის ღონისძიებებია: 
• საცხოვრებლით, ყოველდღიური მომსახურებითა და 
სამჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, რომელთაგან ერთ-
ერთი უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი; 
• საჭიროებისამებრ, პირველადი სამედიცინო დახმარების 
გაწევა, ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო 
მომსახურების მიღების ორგანიზება; 
• დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლების მიზნით, 
ბენეფიციარებისათვის ინდივიდუალური მომსახურების 
პროგრამის შედგენა და განხორციელება;  
• პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება 
(ბენეფიციარების ინდივიდუალური შესაძლებლობებისა 
და სურვილის გათვალისწინებით - ხელობის შერჩევა, 
სწავლება და პრაქტიკული გამოყენების ხელშეწყობა); 
• ასაკის, სქესისა და სეზონის შესაბამისი სამოსით და 
პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით 
უზრუნველყოფა; 
• საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშემწყობი 
ღონისძიებების განხორციელება. 
მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ: 18 წლისა და 
უფროსი ასაკის შშმ პირებს და ხანდაზმულებს (ქალები - 
60 წლიდან, მამაკაცები - 65 წლიდან); 
 
 
 
 

სათემო ორგანიზაციების მომსახურების 
მიღება ერთდროულად შეუძლია 180 
ბენეფიციარს. 
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სათემო  
ორგანიზაციაში ჩარიცხვისთვის საწიროა შემდეგი 
საბუთებია წაედგენა: 
• მაძიებლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის 

სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

• თუ განმცხადებელი მაძიებლის კანონიერი 
წარმომადგენელია, განმცხადებლის პირადობის 
დამადასტურებელი საბუთი (პირის პირადობის 
მოწმობა ან პასპორტი) და მისი ასლი; 

•  მაძიებლის კანონიერი წარმომადგენლობის 
დამადასტურებელი საბუთი, თუ განმცხადებელი 
მაძიებლის კანონიერი წარმომადგენელია; 

• მაძიებლ(ებ)ის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ 
ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა). 

რა ვადაა საჭირო პირის სათემო ორგანიზაციაში 
ჩასარიცხად? 
• სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ 

ორგანოში საჭირო დოკუმენტების წარდგენიდან არა 
უმეტეს 1 თვის ვადაში, სოციალური მუშაკი ამზადებს 
დასკვნას პირის შშმ პირთა სათემო ორგანიზაციაში 
მოთავსების მიზანშეწონილობის შესახებ. 

•  პირის სათემო ორგანიზაციაში ჩარიცხვის თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს მეურვეობისა და 
მზრუნველობის რეგიონული საბჭო. 

• ჩარიცხვასთან დაკავშირებით დადებითი 
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, საოქმო 
გადაწყვეტილების ამონაწერი იგზავნება 
დაინტერესებულ მხარესთან გადაწყვეტლების 
მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. 

როგორ ფინანსდება სათემო ორგანიზაციების 
მომსახურება? 
• სათემო ორგანიზაციების მომსახურების ღირებულების 

ანაზღაურება ხორციელდება არამატერიალიზებული 
ვაუჩერით, რომელიც ფინანსდება 12 თვის მანძილზე. 

• „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 
ბაზაში" რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებს, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა სპეციალიზებულ 
დაწესებულებაში მოთავსების შესახებ 
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  გადაწყვეტილების მიღების დროისათვის: 
• არ აღემატება 57 000 ქულას - გაწეული მომსახურება 

დაუფინანსდებათ სრულად (ხანდაზმულთა 
პანსიონატში, შშმ პირთა პანსიონატში და სათემო 
ორგანიზაციაში, რომელიც არ არის საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი ან მისი ტერიტორიული 
ორგანო (ფილიალი) - დღეში 16 ლარის ოდენობით); 

• არის 57 001 ქულიდან 70 001 ქულამდე - გაწეული 
მომსახურება დაუფინანსდებათ დღეში 13 ლარის 
ოდენობით (ხანდაზმულთა პანსიონატში, შშმ პირთა 
პანსიონატში და სათემო ორგანიზაციაში, რომელიც არ 
არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ან მისი 
ტერიტორიული ორგანო (ფილიალი), ხოლო გაწეული 
მომსახურების თანადაფინანსებისათვის იხდიან დღეში 
3 ლარს; 

• არის 70 001 ქულიდან 120 001 ქულამდე - გაწეული 
მომსახურება დაუფინანსდებათ დღეში 11 ლარის 
ოდენობით (ხანდაზმულთა პანსიონატში, შშმ პირთა 
პანსიონატში და სათემო ორგანიზაციაში, რომელიც არ 
არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ან მისი 
ტერიტორიული ორგანო (ფილიალი), ხოლო გაწეული 
მომსახურების თანადაფინანსებისათვის იხდიან დღეში 
5 ლარს. 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

მიწის ლეგალიზაცია 
 
ლეგალიზაცია გულისხმობს საკუთრების უფლების 
რეგისტრაციას მართლზომიერ მფლობელობაში 
(სარგებლობაში) არსებულ სასოფლო–სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების 

საკონტაქტო მონაცემები: 
საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო 

ვებ-გვერდი: moh.gov.ge 
ცხელი ხაზი:1505 
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  აღიარებით. 
 
მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) 
არსებული მიწა დაინტერესებულ ფიზიკურ პირს 
საკუთრებაში გადაეცემა უსასყიდლოდ, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც მიწის მართლზომიერ 
მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებობა დგინდება ამ 
მიწაზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის პრივატიზაციის 
დამადასტურებელი დოკუმენტაციით. ამ შემთხვევაში 
მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) 
არსებული მიწის ყოველ კვადრატულ მეტრზე საკუთრების 
უფლების აღიარების საფასური შეადგენს სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ყოველ ჰექტარზე – 
საკუთრების უფლების აღიარების მოთხოვნის 
დროისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით 
განსაზღვრულ მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური 
განაკვეთის ხუთმაგ ოდენობას. 
 

        

ლეგალიზაციისათვის დაინტერესებულ პირს უნდა 

გააჩნდეს მიწის მართლზომიერი მფლობელობის 

(სარგებლობის) დამადასტურებელი ერთ-ერთი 

დოკუმენტი: 

- ცნობა-დახასიათება თანდართული უფლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტით;  

- საკომლო წიგნიდან ამონაწერი; 

- მებაღის წიგნაკი; 

- მიწების განაწილების სია; 

- საგადასახადო სია; 

საკუთრების უფლების აღიარებას არ ექვემდებარება 

გარკვეული დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მაგ: 

სპეციალური დანიშნულების (თავდაცვისა და 

მობილიზაციისათვის განკუთვნილი) მიწის ნაკვეთები; 

სასაფლაო და პანთეონი; რეკრეაციული დანიშნულების 

პარკი, ტყე-პარკი, სკვერი და სხვა. 
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  - სახელმწიფო ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების 

მიერ გაცემული მიწის ნაკვეთის მიმაგრების აქტი ან მიწის 

ნაკვეთის გეგმა; 

-სასამართლოს აქტი ან/და სხვა დოკუმენტი. 

 
რეგისტრაციის წესი და პირობები 
საკუთრების უფლების 

წარმოშობის  რეგისტრაციისათვის, დაინტერესებულმა 
პირმა უნდა მიმართოს საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს, იუსტიციის სახლს ან 
ნოტარიუსს. 

სარეგისტრაციოდ წარსადგენი დოკუმენტები: 

• განცხადება; 

• დაინტერესებული პირის საიდენტიფიკაციო 

დოკუმენტის ასლი; 

• მართლზომიერი მფლობელობის (სარგებლობის) 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

• მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი; 

• საკუთრების უფლების აღიარების საფასურის 

გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
• მომსახურების საფასურის გადახდის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი – 50 ლარი (4 სამუშაო 

დღის, ხოლო მარეგისტრირებელი ორგანოს 

დასაბუთებული გადაწყვეტილების შემთხვევაში 30 

კალენდარული დღის ვადაში). 

 
 
 
 
 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან 

კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებით 

მოთხოვნილ იქნეს ნებისმიერი დოკუმენტი/ინფორმაცია, 

საკონტაქტო მონაცემები 
საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო 
ვებ-გვერდი: napr.gov.ge 
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ბროშურაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის 

მის შემდგენლებს და არ გამოხატავს 

ევროკავშირის პოზიციას 



 
28 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

იგპ ქალთა ასოციაცია “თანხმობა” 

 

თამარ მეფის გამზირი #20 

თბილისი, საქართველო 0119 

ტელ/ფაქსი:  +995 32 234 49 82 

ელ-ფოსტა: admin@idpwa.org.ge 

ვებ გვერდი: www.idpwa.org.ge 
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