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შესავალი
ბოლო წლების განმავლობაში, ქართული იურიდიული განათლების სისტემაში წარმოიშვა 
უნივერსიტეტში მიღებული ტრადიციული თეორიული იურიდიული განათლების რეალურ 
ცხოვრებასთან დაახლოების და მომავალი იურისტების პრაქტიკაში ჩაბმის საჭიროება, რისი 
გათვალისწინებითაც, თბილისის სახელმწიფო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
იურიდიულ ფაკულტეტებმა შექმნეს იურიდიული კლინიკები. მიუხედავად ამისა, პრაქტიკაში 
გამოვლინდა, რომ მხოლოდ რამდენიმე მათგანმა, ძირითადად, კერძო უნივერსიტეტის 
იურიდიულმა ფაკულტეტებმა შეძლეს იურიდიული კლინიკების განვითარება და გაძლიერება, რაც 
მიანიშნებს ამ უკანასკნელის ეფექტურად ფუნქციონირების ნაკლებობაზე. 

იურიდიული კლინიკების გამართულად ფუნქციონირება უმაღლესი განათლების სისტემაში  ზრდის 
იურიდიული განათლების ხარისხს და ქმნის მომავალი პროფესიული წარმატების საფუძველს. 
ამასთან, აღნიშნულის საშუალებით, შესაძლებლობა ეძლევათ საზოგადოების განსაკუთრებით 
მოწყვლად ჯგუფებს, მიიღონ ხარისხიანი იურიდიული მომსახურება უფასოდ. 

პროექტის შესახებ
„იურიდიული კლინიკების როლის გაძლიერება უმაღლეს განათლებაში“ საქართველოს იურიდიული 
ფირმების ასოციაციის მიმდინარე პროექტია, რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი 
პროგრამის: „ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების 
სისტემის განვითარება საქართველოში“ მხარდაჭერით ხორციელდება. საქართველოს იურიდიული 
ფირმების ასოციაცია პროექტის ფარგლებში, საუკეთესო ეროვნული და საერთაშორისო პრაქტიკის 
საფუძველზე დაყრდნობით შეიმუშავებს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული 
კლინიკების ეფექტურ მოდელს, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული 
მხარისათვის.  ასევე დაეხმარება იურიდიულ კლინიკებს იურიდიული დახმარების სამსახურთან 
პირდაპირი და ეფექტური თანამშრომლობის დამყარებაში.

პროექტის ძირითადი მიზანია იურიდიული განათლების სისტემაში ხარისხიანი იურიდიული 
კლინიკური სწავლების  უზრუნველყოფა, რაც თავისთავად გარანტია ადვოკატის პროფესიის 
გაძლიერებისა. გამართული იურიდიული კლინიკა ასევე  ხელმისაწვდომს ხდის უფასო იურიდიულ 
მომსახურებას სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის და ზრდის სტუდენტებში სოციალურ 
პასუხისმგებლობას.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად  პროექტის მიმდინარეობის  პირველ ეტაპზე  დაიგეგმა  თბილისის 
და რეგიონის, როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო უნივერსიტეტებში იურიდიული კლინიკური 
სწავლების მეთოდოლოგიისა და სტრუქტურის კვლევა.  

ინტერვიუები განხორციელდა თბილისის 7 (შვიდ) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასა 
და 1 (ერთ) რეგიონში მდებარე უნივერსიტეტში. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის 
ექსპერტები გაესაუბრნენ, როგორც უნივერსიტეტების იურიდიული ფაკულტეტის დეკანებს, ასევე, 
კლინიკის ხელმძღვანელებს, ზედამხედველ ადვოკატებს და სტუდენტებს. 

საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების იურიდიული კლინიკების შესწავლა 
ორი მიმართულებით მოხდა. კერძოდ, შესწავლილი იქნა როგორც კლინიკების სტრუქტურული და 
ორგანიზაციული მხარე, ასევე შეფასდა კლინიკების მუშაობის მეთოდები და მისი ეფექტიანობა. 
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კერძოდ, ინტერვიუ მოიცავდა შემდეგ საკითხებს:

•	 იურიდიული კლინიკის ფორმა;

•	 იურიდიული კლინიკის ტექნიკური  უზრუნველყოფა;

•	 იურიდიული კლინიკის დაფინანსების წყაროები;

•	 იურიდიული კლინიკის სტრუქტურა;

•	 იურიდიული კლინიკის მიზანი და სამიზნე ჯგუფი;

•	 იურიდიული კლინიკის საქმიანობის მიმართულებები;

•	 იურიდიული კლინიკის სწავლების/საქმიანობის მეთოდოლოგია და ფარგლები;

o იურიდიული კლინიკის საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტები;

o საქმეების შერჩევა;

o კლიენტთან ინტერვიუ;

o სტუდენტთა შეფასება;

•	 ადვოკატის ეთიკური ვალდებულებების გათვალისწინების საკითხი კლინიკის საქმიანობის 
ფარგლებში;

•	 იურიდიული კლინიკისთვის მიმართვის პროცედურა;

•	 იურიდიული კლინიკის პოპულარიზაცია;

•	 სხვა საკითხები;

კვლევის შედეგები და შედარებითი ანალიზი:

წინამდებარე ანგარიშში მოცემულია ზემოთხსენებულ შეხვედრებზე მიღებული ინფორმაციის 
შეჯამება. კონფიდენციალობის დაცვის მიზნით, ანგარიშში იდენტიფიცირებული არ არის 
კონკრეტული საგანმანათლებლო დაწესებულება.  

იურიდიული კლინიკის ფორმა
გამოკითხვის პირველ ეტაპზე, დადგინდა თუ რა ფორმით არის ხელმისაწვდომი იურიდიული 
ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის სამართლის კლინიკა. კერძოდ, იურიდიული კლინიკა იურიდიული 
ფაკულტეტის შემადგენელი ნაწილია თუ  დამოუკიდებლად არსებობს იურიდიული პირის სახით?

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში არსებული განათლების სისტემა იურიდიულ 
ფაკულტეტის მქონე უნივერსიტეტების აკრედიტაციისთვის სავალდებულოდ მოითხოვს 
უნივერსიტეტში პრაქტიკული კურსის არსებობას, დადგინდა, რომ გამოკითხულთაგან 
ყველა უნივერსიტეტში სწორედ იურიდიული კლინიკა წარმოადგენს პრაქტიკული კურსის 
განმახორციელებელ სტრუქტურულ ერთეულს და იგი არის უნივერსიტეტის შემადგენელი ნაწილი. 
მიუხედავად აღნიშნულისა,  აღმოჩნდა, რომ ორ უნივერსიტეტში იურიდიული კლინიკა იურიდიული 
ფაკულტეტის შემადგენელი კომპონენტია, თუმცა იგი ფუნქციონირებს უნივერსიტეტს გარეთ, 
სხვადასხვა დაწესებულებებში თუ კერძო კომპანიებში სტუდენტების პრაქტიკული საქმიანობის 
გამოხატულებით. 
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უფრო კონკრეტულად, გამოკითხულთაგან რამდენიმე უნივერსიტეტში, სადაც სტუდენტების 
რაოდენობა საკმაოდ დიდია, იურიდიული კლინიკისთვის განკუთვნილი კრედიტების 
მოსაპოვებლად, სტუდენტები ან საჯარო სკოლებში ასწავლიან სამართლის გაკვეთილებს 
უფროსკლასელებს, ან გადიან იურიდიულ პრაქტიკას კონკრეტულ იურიდიულ ფირმაში, უფასო 
იურიდიული დახმარების სამსახურში ან სხვა პარტინიორ ორგანიზაციებში. მათ შორის, ერთ-
ერთი უნივერსიტეტი ადგილზეც სთავაზობს  იურიდიულ კლინიკას სტუდენტებსა და ბენეფიციარებს 
მოქმედი ადვოკატის ზედამხედველობით, თუმცა ამ ეტაპზე მენტორი ადვოკატის ვაკანტური 
ადგილის გამო კლინიკის ფუნქციონირება დროებით შეზღუდულია.

ასევე, გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, რომ  გამოკითხულთაგან ერთ უნივერსიტეტში 
იურიდიული კლინიკა ეკუთვნის იურიდიულ ფაკულტეტს თუმცა იგი დამოუკიდებელია მის 
საქმიანობაში და არანაირი სახით არაა ანგარიშვალდებული იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 
წინაშე, მაშინ, როცა სხვა უნივერსიტეტებში ასეთი ვითარება არაა. 

კერძოდ, გამოკითხული უნივერსიტეტების უმრავლესობაში, იურიდიული კლინიკა 
ანგარიშვალდებულია იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის წინაშე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ერთ  
უნივერსიტეტში  დეკანი იღებს გადაწყვეტილებას, აიღონ საქმე თუ არა, ხოლო ერთ უნივერსიტეტში 
დეკანს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს საქმის აღებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების 
მიღებაში, მაგრამ იგი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში აკეთებს ამას. ასეთი შემთხვევის 
დროს, დეკანის ჩართულობა იურიდიული კლინიკის ფუნქციონირებაში ძირითადად კლინიკის 
სტრატეგიის, მისი საქმიანობის და ფუნქციონირების საკითხების განსაზღვრაში გამოიხატება. 
რაც შეეხება დანარჩენ გამოკითხულ უნივერსიტეტებს  მხოლოდ კლინიკის ხელმძღვანელი  
განსაზღვრავს საქმის მიღების საკითხს.

იურიდიული  კლინიკის ტექნიკური  უზრუნველყოფა
იურიდიული კლინიკების ტექნიკური უზრუნველყოფის შეფასების ნაწილში, პროექტის ექსპერტებმა 
ადგილზე ნახეს, არის თუ არა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული იურიდიული 
კლინიკისთვის გამოყოფილი ცალკე სივრცე, სადაც საკმარისადაა ადგილი მოქალაქეთა მიღებისა 
და სტუდენტების ინდივიდუალურად თუ ჯგუფურად მუშაობისთვის. 

აღმოჩნდა, რომ კლინიკების ტექნიკური უზრუნველყოფა ცალკეულ უნივერსიტეტებში პრობლემას 
წარმოადგენს. კერძოდ, ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, სადაც სტუდენტთა წლიური რაოდენობა 
იურიდიულ ფაკულტეტზე, სხვა უნივერსიტეტებთან შედარებით, ყველაზე დიდია, სამუშაო ოთახი 
გამოყოფილი არაა. ეს ის უნივერსიტეტია, სადაც იურიდიული კლინიკური სწავლება ხდება 
უნივერსიტეტის გარეთ, საჯარო სკოლაში სწავლების ან კონკრეტულ დაწესებულებაში სტაჟირების 
გავლის გზით, შესაბამისად, კლინიკის სტუდენტს უნივერსიტეტის შენობასთან ნაკლები შეხება აქვს.

რაც შეეხება სხვა, შედარებით დაბალ კონტიგენტიან უნივერსიტეტებს, გამოკითხულთაგან ყველა 
უნივერსიტეტში აღმოჩნდა იურიდიული კლინიკისთვის გამოყოფილი ცალკე ოთახი, თუმცა 
ინტერვიუს დროს, კლინიკის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ სივრცე არასაკმარისია. 

კერძოდ, არასაკმარისი სივრცის გამო, ოთახში შეუძლებელია ერთზე მეტი კლიენტის მიღება და 
ამის გამო, ხშირად მოქალაქეებს  გარეთ ლოდინი უწევთ. ასევე,  ერთ უნივერსიტეტში სტუდენტებმა 
გამოკითხვისას აღნიშნეს, რომ არსებობს ინტერნეტისა და კომპიუტერების პრობლემა, რის გამოც, 
მორიგეობით უწევთ ამ უკანასკნელით სარგებლობა და იკარგება დრო. ამასთან, იურიდიული 
კლინიკების სივრცის ადგილზე მონახულებით ცხადი გახდა, რომ ზოგიერთ უნივერსიტეტში 
კომპიუტერების არსებობის მიუხედავად, არ არსებობს სამუშაო მაგიდებს შორის ტიხრები, რაც ხელს 
უშლის სტუდენტების ინდივიდუალურ მუშაობას საქმეზე და ისინი იძულებული არიან, ერთობლივად 
იმუშაონ მხოლოდ ერთ საქმეზე.
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იყო შემთხვევა, როცა ერთ-ერთი უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, 
რომ არასაკმარისი სივრცის გამო ვერ ახერხებს სტუდენტსა და კლიენტს შორის ეფექტური 
კომუნიკაციის ხელშეწყობას. კერძოდ, იმის გამო, რომ არაა საკმარისი ადგილი ოთახში, უწევს 
ყოველ შეხვედრაზე, კლიენტის პირდაპირ დაჯდეს სტუდენტთან ერთად, რის გამოც, კლიენტისგან 
მეტი ყურადღება მასზე არის მიმართული და ისე ხდება, რომ კლიენტთან გასაუბრების პროცესში, 
სტუდენტთან შედარებით, კლინიკის ხელმძღვანელი უფრო არის ჩართული. 

ასევე, აღმოჩნდა, რომ ორი უნივერსიტეტის გარდა, გამოკითხულთაგან ყველა უნივერსიტეტის 
იურიდიული კლინიკის ოთახებში არ არის საკმარისი კარადები და თაროები, სადაც შესაძლებელი 
იქნება საქმის მასალების შენახვა. აღნიშნულის გამო, ერთ-ერთი უნივერსიტეტის იურიდიული 
კლინიკის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ თავად უწევს მასალების შენახვა, საკუთარი სამუშაო 
მაგიდის უჯრაში, რაც მოუხერხებელია მისთვის. ერთ-ერთ უნივერსიტეტში კი, კარადების საერთოდ 
არქონის გამო, საქმის მასალები და სხვა დოკუმენტები მაგიდაზე ელაგა. ასევე, უნდა ითქვას, 
რომ გამოკითხულთაგან მხოლოდ ერთ იურიდიულ კლინიკაში მიიღეს ექსპერტებმა პასუხი იმაზე, 
თუ რამდენი ხანი ინახება საქმის მასალები საქმის წარმოების დასრულების შემდეგ. კერძოდ, 
მხოლოდ ერთი იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ საქმის მასალები კლინიკაში 
ინახება საქმის შემოსვლიდან 5 წლის განმავლობაში, ხოლო ელექტრონულ ბაზაში მონაცემები 
არ იშლება, რათა სამომავლოდ ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვა იყოს შესაძლებელი. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთხსენებული უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკა ჯერ მხოლოდ 
5 წელია არსებობს, შესაბამისად, კლინიკის წარმომადგენლების თქმით, ჯერ საქმის მასალების 
განადგურება არ მომხდარა. რაც შეეხება მასალების განადგურების ფორმას, ზემოთხსენებული 
კლინიკის წარმომადგენლების მიერ აღინიშნა, რომ საქმის შემოსვლიდან 5 წლის შემდეგ ისინი 
დაჭრიან ან დაწვავენ საქმის მასალების ასლებს, ორიგინალებს კი დაუბრუნებენ კლიენტს. სხვა 
უნივერსიტეტების მხრიდან, აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი ექპერტებს არ მიუღიათ.

იურიდიული კლინიკის დაფინანსების წყაროები
იურიდიული კლინიკების დაფინანსების ნაწილში დადგინდა, რომ გამოკითხულთაგან არც ერთი 
უნივერსიტეტი არ ფინანსდება საგრანტო პროგრამით, არამედ,  უნივერსიტეტებში იურიდიული 
კლინიკა სრულად ფინანსდება უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან, ხოლო ერთ უნივერსიტეტში, კლინიკის 
დაფინანსების წყაროა როგორც უნივერსიტეტი, ასევე იურიდიული მომსახურების გაწევის 
სანაცვლოდ, კლიენტებისგან მიღებული შემოსავალი. უნდა აღინიშნოს, რომ იმ უნივერსიტეტში, 
სადაც კლიენტთა მომსახურება აღმოჩნდა ფასიანი, სოციალური მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 
გამონაკლისია დაწესებული და მათთვის მომსახურების გაწევა ხდება უფასოდ. ამასთან, 
მომსახურების საფასური არ არის მაღალი და მომსახურების ტარიფები დადგენილია კლინიკის 
ხელმძღვანელის მიერ, შესაბამისი დოკუმენტით, რომელსაც თავიდანვე ეცნობა კლიენტი.

იურიდიული კლინიკის სტრუქტურა
იურიდიული კლინიკების სტრუქტურის განსაზღვრის მიზნით, პროექტის ექსპერტებმა დაადგინეს, 
თუ როგორ და ვისზეა კონკრეტულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში იურიდიული კლინიკის 
ფუნქციები გადანაწილებული. ყავთ თუ არა სამართლის კლინიკას დირექტორი, ხელმძღვანელი, 
კოორდინატორი, მენეჯერი და რის საფუძველზე (რა დოკუმენტის საფუძველზე)  ახორციელებენ 
ისინი საქმიანობას. 

დადგინდა, რომ გამოკითხულთაგან ყველა იურიდიულ კლინიკას ყავს კლინიკის ხელმძღვანელი, 
რომელსაც თავის მხრივ, ყავს ასისტენტი ან კლინიკის კოორდინატორი. ზოგ უნივერსიტეტში 
აღმოჩნდა, რომ ასისტენტები არიან ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის სტუდენტები, რომლებიც 
არ იღებენ ანაზღაურებას, ხოლო ორ უნივერსიტეტში ასისტენტად თუ კლინიკის კოორდინატორად 
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მუშაობს უნივერსიტეტის მიერ დასაქმებული პირი, რომელიც არ არის იმ უნივერსიტეტის 
სტუდენტი და იღებს ანაზღაურებას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ორ უნივერსიტეტში, კლინიკის 
ხელმძღვანელის ასისტენტი ითავსებს ზედამხედველი ადვოკატის ფუნქციასაც, ამგვარად იგი 
მონაწილეობას იღებს იურიდიული კლინიკური სწავლების პროცესშიც, განსხვავებით სხვა 
შემთხვევებისგან, სადაც კლინიკის ხელმძღვანელის ასისტენტი ძირითადად მენეჯერის ფუნქციებს 
ასრულებს. დანარჩენ უნივერსიტეტებში კი, ზედამხედველი ადვოკატი მოწვეული პირია. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ გამოკითხულთაგან მხოლოდ ერთი უნივერსიტეტის კლინიკა აღმოჩნდა ისეთი, 
რომლის ზედამხედველიც ადვოკატი არაა და მოსამართლედ მუშაობის გამოცდილების მქონე 
იურისტია. 

იურიდიული კლინიკის მიზანი და სამიზნე ჯგუფი
პროექტის ექსპერტები იურიდიული კლინიკების წარმომადგენლებს ესაუბრნენ კლინიკის 
პრიორიტეტებსა და მიზნებზე. გამოკითხული  იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელთა 
უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ მთავარი მიზანი არის სტუდენტებისთვის პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების ამაღლება, ამის შემდეგ კი, იურიდიული დახმარების გაწევა კონკრეტული პირებისთვის. 
გამოკითხულთაგან რამდენიმე უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, 
რომ პრიორიტეტული პირველ რიგში მოქალაქეებისთვის იურიდიული დახმარების გაწევაა. 

კლინიკის მიზნის დადგენის შემდეგ, საუბარი იყო სამიზნე ჯგუფებზე. კერძოდ, დადგინდა, რომ 
გამოკითხულთაგან ორ უნივერსიტეტში, იურიდიული კლინიკა, როგორც სავალდებულო კურსი  
განკუთვნილია მხოლოდ ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. რამდენიმე უნივერსიტეტში კი, 
იურიდიული კლინიკა, როგორც ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთი შესაძლებლობა, სავალდებულოა 
როგორც ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის, ასევე მაგისტრატურის 
საფეხურის სტუდენტებისთვისაც. აღნიშნულ უნივერსიტეტში სავალდებულოა სტუდენტმა აირჩიოს 
ან იურიდიული კლინიკის პრაქტიკული კურსი, ან თეორიული კურსი კონკრეტულ საგანში, რაც 
ლექცია-სემინარების ფორმით ისწავლება.  რაც შეეხება დანარჩენ  უნივერსიტეტებს , დადგინდა, 
რომ ამ უნივერსიტეტების იურიდიულ კლინიკაში საქმიანობა ხელმისაწვდომია მხოლოდ 
მაგისტრატურის საფეხურზე მყოფი სტუდენტებისთვის. 

ინტერვიუს მიმდინარეობისას დაისვა კითხვა, ხომ არ უწევს სტუდენტს იურიდიული კლინიკის 
კურსის ორჯერ გავლა იმ შემთხვევაში, თუ ბაკალავრიატზეც გაიარა აღნიშნული კურსი, შემდეგ 
კი იგივე, ან სხვა უნივერსიტეტში ჩააბარა მაგისტრატურაზე. ამაზე პროექტის ექსპერტებმა მიიღეს 
პასუხი, რომ სტუდენტს მეორეჯერ უწევს იურიდიული კლინიკის გავლა, მიუხედავად იმისა, გაიარა 
უკვე მან თუ არა ბაკალავრიატზე სწავლისას აღნიშნული. 

იურიდიული კლინიკის საქმიანობის მიმართულებები
იურიდიული კლინიკების საქმიანობის მიმართულებებთან დაკავშირებით დადგინდა, რომ 
გამოკითხულთაგან, მხოლოდ ერთ იურიდიულ კლინიკაში ხდება სისხლის სამართლის საქმეებზე 
მუშაობა სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და საკონსტიტუციო სამართლის საქმეებთან ერთად. 
სხვა დანარჩენ იურიდიულ კლინიკებში კი, (სადაც კლასიკური იურიდიული კლინიკური სწავლება 
სხვა დაწესებულებებთან თანამშრომლობის გარეშე, მიმდინარეობს უნივერსიტეტის შიგნით) 
ხდება ძირითადად სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეების აღება, იშვიათ 
შემთხვევებში კი, საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებითაც მუშაობენ. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რიგ შემთხვევებში, ზოგიერთ იურიდიულ კლინიკაში როგორც 
სამოქალაქო სამართლის, ასევე, ადმინისტრაციული სამართლის თუ სხვა კლინიკას ერთი 
და იგივე ადვოკატი ხელმძღვანელობს, ხოლო რიგ შემთხვევებში, ხელმძღვანელი ადვოკატი 
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სპეციალიზების მიხედვით, სამართლის მხოლოდ ერთი მიმართულებით მუშაობისთვისაა 
დანიშნული. იმ უნივერსიტეტებში, სადაც მხოლოდ ერთი ადვოკატი იყო გამოყოფილი სამართლის 
სხვადასხვა მიმართულების საქმეებზე მუშაობისთვის და რომელიც ხშირ შემთხვევაში იგივე პირს 
წარმოადგენდა, ვინც იყო იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელი, აღინიშნა, რომ ამის მიზეზი 
უნივერსიტეტის მცირე ბიუჯეტია, რომელიც არ იძლევა საშუალებას, დაქირავებული იქნას ერთზე 
მეტი ზედამხედველი ადვოკატი. 

უნდა აღინიშნოს, რომ გამოკითხულთაგან მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტში, სადაც იურიდიული 
კლინიკის გავლა ბაკალავრიატის საფეხურზეა შესაძლებელი, კლინიკაში არსებული სამართლის 
ყველა მიმართულებით მუშაობა არის სავალდებულო (იქნება ეს სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, 
სისხლის თუ საკონსტიტუციო სამართალი). რაც შეეხება დანარჩენ უნივერსიტეტებს, სტუდენტებს 
აქვთ საშუალება, მაგისტრატურის საფეხურზე, იმის მიხედვით აირჩიონ იურიდიულ კლინიკაში 
მუშაობის მიმართულება, რა მიმართულებითაც ისინი აგრძელებენ სამართლის სწავლას 
უნივერსიტეტში. (მაგალითად, თუ არჩეული აქვთ საჯარო სამართლის მიმართულება, შეუძლიათ 
გაიარონ საკონსტიტუციო ან ადმინისტრაციული სამართლის კლინიკა, ხოლო თუ არჩეული აქვთ 
კერძო სამართალი, შეუძლიათ გაიარონ სამოქალაქო სამართლის კლინიკა)

ასევე, იმ უნივერსიტეტში, სადაც იურიდიული კლინიკური სწავლება განსხვავებული ფორმით, 
საჯარო სკოლებში სწავლების და კონკრეტულ დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის საშუალებით 
ხდება, სტუდენტებს აქვთ არჩევანის შესაძლებლობა - აირჩიონ ან საჯარო სკოლებში სწავლების 
გზით იურიდიული კლინიკის სავალდებულო კრედიტების მიღება, ან იგივეს გაკეთება შესაბამის 
დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის გზით.

იურიდიული კლინიკის სწავლების/საქმიანობის მეთოდოლოგია
გამოკითხვისას, პროექტის ექსპერტებს იურიდიული კლინიკების წარმომადგენლებთან საუბარი 
ჰქონდათ იურიდიული კლინიკის სწავლების მეთოდოლოგიაზე. საუბრის შედეგად დადგინდა, რომ 
კლასიკური კლინიკის მქონე უნივერსიტეტებიდან მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტში მიმდინარეობს 
კლინიკაში პრაქტიკულ სწავლებასთან ერთად, თეორიული სწავლება ლექციების ჩატარების გზით 
ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა, ადვოკატირების უნარ-ჩვევები, 
მედიაცია და სხვა. დანარჩენ უნივერსიტეტებში, სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ რეალურ 
საქმეებზე კლიენტების წარმომადგენლობის და მათთვის იურიდიული მომსახურების გაწევის გზით.

უნდა აღინიშნოს, რომ ამათგან იმ უნივერსიტეტებში, სადაც არსებობს საქმეების ნაკლებობა, 
იურიდიული კლინიკის ფარგლებში ხდება იმიტირებული პროცესების ჩატარება სტუდენტების 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების სწავლების და მათი შეფასების მიზნით. საგულისხმოა, რომ 
ორი უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკა საერთოდ არ განიცდის საქმეების ნაკლებობას, 
შესაბამისად, იქ იმიტირებული პროცესების გამართვის საჭიროება არ არის. აღნიშნული 
კლინიკის წარმომადგენლებს პროექტის ექსპერტებმა ჰკითხეს, ჰქონდათ თუ არა სილაბუსში 
გათვალისწინებული რაიმე ალტერნატიული შეფასების მექანიზმი იმ შემთხვევისთვის, თუ კლინიკაში 
შემოსული საქმეები არ იქნებოდა სტუდენტებისთვის გასანაწილებლად საკმარისი? ერთ-ერთი 
უნივერსიტეტის კლინიკის წარმომადგენლისგან მიიღეს პასუხი, რომ აღნიშნული საჭიროება ჯერ 
არ დამდგარა, შესაბამისად, ალტერნატიულ მექანიზმზეც არასდროს ყოფილა საუბარი. ერთ-
ერთ უნივერსიტეტში კი აღნიშნეს, რომ ასეთ შემთხვევაში იმიტირებული სასამართლო პროცესის 
ჩატარება ხდება.

ინტერვიუს ფარგლებში საუბარი იყო ასევე იურიდიული კლინიკების საქმიანობის სპეციფიკაზე 
და მეთოდებზეც. გამოკითხულთაგან ორ უნივერსიტეტში აღმოჩნდა, რომ არააა დაშვებული 
იურიდიული კლინიკის სახელით სატელეფონო კონსულტაციის გაცემა, არამედ, საქმეზე მუშაობა 
ხდება მხოლოდ კლიენტთან უშუალო კონტაქტის და საქმის მასალების პირადად გაცნობის 
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შემდეგ. დანარჩენ უნივერსიტეტებში აღმოჩნდა, რომ ცალკეულ სატელეფონო კონსულტაციების 
გაცემაც დაშვებულია, რაც საშუალებას იძლევა, იურიდიული კლინიკის საქმიანობა შეეხოს 
რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც. რეგიონებთან მიმართებით აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 
ერთი იურიდიული კლინიკა აღმოჩნდა, რომელიც კლინიკის სტუდენტების გასვლით შეხვედრებს 
აწყობს რეგიონებში და ადგილზევე ხდება პირადად,  პირველადი იურიდიული რჩევის მიცემა 
პირისთვის. დანარჩენი იურიდიული კლინიკები საქმიანობას მხოლოდ ადგილზე, დედაქალაქში 
ახორციელებენ.

ასევე, ცალკეულ უნივერსიტეტებში, იურიდიულ კლინიკაში სტუდენტების მუშაობა შემოიფარგლება 
მხოლოდ კლიენტისთვის სამართლებრივი რჩევის მიცემითა და სამართლებრივი 
დოკუმენტების შედგენით, ცალკეულ უნივერსიტეტებში კი სტუდენტები ახორციელებენ კლიენტის 
წარმომადგენლობასაც როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ასევე სასამართლოში. 
აღმოჩნდა, რომ იმ იურიდიულ კლინიკებში, სადაც სტუდენტები მხოლოდ სამართლებრივი 
დოკუმენტების შექმნაში მონაწილეობენ, კლიენტის წარმომადგენლობას ახორციელებს 
სტუდენტების ზედამხედველი ადვოკატი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში, თავად კლინიკის 
ხელმძღვანელიცაა. ასევე აღმოჩნდა, რომ იმ უნივერსიტეტებში, სადაც სტუდენტები სასამართლო 
წარმომადგენლობას ახორციელებენ, ცალკეულ შემთხვევებში სასამართლო პროცესს ესწრება 
ზედამხედველი ადვოკატი/კლინიკის ხელმძღვანელი, მაგრამ არ სარგებლობს წარმომადგენლის 
სტატუსით, ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში, ზედამხევდველი ადვოკატიც გამოდის პროცესზე 
მხარის წარმომადგენლად, სტუდენტებთან ერთად. ასევე, გამოვლინდა, რომ ერთ უნივერსიტეტში 
სტუდენტებს ზედამხედველის გარეშეც უწევთ სასამართლო პროცესზე გასვლა.

ასევე, გამოკითხვის პროცესში გამოვლინდა, რომ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, იურიდიული 
კლინიკის ფარგლებში, სტუდენტებმა ზემოაღნიშნული საქმიანობის განხორციელებასთან ერთად, 
მოამზადეს საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც წარედგინა კიდეც პარლამენტს, ხოლო  
ერთ-ერთი უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკა საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით 
მუშაობის პროცესში მოიაზრებს სასამართლოს მეგობრის მოსაზრების დაწერასაც საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. 

იურიდიული კლინიკის საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტები
იურიდიული კლინიკის საქმიანობის შიდა დოკუმენტებთან დაკავშირებით, აღმოჩნდა, რომ 
გამოკითხულთაგან ყველა იურიდიულ კლინიკას აქვს სასწავლო სილაბუსი, ასევე, ყველა 
უნივერსისტეს აქვს ხელშეკრულებების ფორმები, რომლებიც იდება კლიენტთან მომსახურების 
გაწევასთან დაკავშირებით, თუმცა მხოლოდ სამი უნივერსიტეტის კლინიკას აქვს კლინიკის 
დებულება, რომლითაც განსაზღვრულია იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელის, მისი თანაშემწის 
თუ სტუდენტების ზედამხევდელი ადვოკატების  ფუნქციები და მოვალეობები.  

საქმეების შერჩევა
რაც შეეხება იურიდიული კლინიკების მხრიდან საქმეების აღების პროცედურას, პროექტის 
ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ გამოკითხულთაგან ყველა იურიდიული კლინიკა ღიაა ნებისმიერი 
კლიენტისთვის, თუმცა ცდილობენ, რომ არჩევანის შესაძლებლობის  შემთხვევაში, უპირატესობა 
მიანიჭონ სოციალურად მოწყვლად ჯგუფებს. რაც შეეხება საქმის შინაარსობრივი მხარის 
მიხედვით შერჩევას, გამოვლინდა, რომ ორ იურიდიულ კლინიკას აქვს  ნუსხა საკითხებისა, 
რომელთან დაკავშირებულ საქმეებსაც არ იღებენ (ასეთია მაგალითად საქმეები გაუპატიურების, 
განზრახ მკვლელობის, ოჯახური ძალადობის შესახებ). რაც შეეხება ერთ-ერთ უნივერსიტეტს 
მის იურიდიულ კლინიკისთვის მიმართვა შესაძლებელია მხოლოდ მასსა და შესაბამის უწყებას 
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შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე.  სხვა უნივერსიტეტის იურიდიულ კლინიკებში 
არ არსებობს წინასწარ განსაზღვრული ნუსხა, არამედ, საქმის აღება კლინიკის ხელმძღვანელის 
ერთპიროვნული გადაწყვეტილების საფუძველზეა შესაძლებელი.

კლიენტთან ინტერვიუ
უშუალოდ კლიენტებთან ურთიერთობის ნაწილში, დადგინდა, რომ ორ იურიდიულ კლინიკაში 
კლიენტთან საუბრისას მთავარი როლი აქვს კლინიკის ხელმძღვანელს ან ზედამხედველ ადვოკატს 
ხოლო ორ იურიდიულ კლინიკაში, კლიენტს ძირითადად ესაუბრება სტუდენტი (სტუდენტები). 
დანარჩენ უნივერსიტეტებში გასაუბრება როგორც სტუდენტის, ასევე ზედამხედველი ადვოკატის 
ჩართულობით მიმდინარეობს.

გამოკითხვის პროცესში გამოვლინდა, რომ ერთი უნივერსიტეტი აწარმოებს კლიენტთან 
ინტერვიუს ვიდეო/აუდიო ჩაწერას, (აღნიშნულის შესახებ თავიდანვე ინფორმირებულია კლიენტი 
და ამ უკანასკნელის მიერ, გაცემულია კიდეც თანხმობა) რომლის საშუალებით, ინტერვიუს შემდეგ, 
ზედამხედველი ადვოკატი, კლინიკის ხელმძღვანელი და სტუდენტები ერთად აანალიზებენ 
ინტერვიუს დროს დაშვებულ შეცდომებს და მსჯელობენ, თუ როგორ უფრო უკეთესი იქნებოდა იმ 
კონკრეტულ შემთხვევაში საუბრის წარმართვა. 

ამასთან, დადგინდა, რომ კლიენტთან პირველი გასაუბრების შემდეგ, გამოკითხულთაგან ყველა 
იურიდიულ კლინიკაში სტუდენტები და ზედამხედველი ადვოკატი ერთად განსაზღვრავენ სამუშაო 
სტრატეგიას, თუმცა სტრატეგიის განსაზღვრის შემდეგ, ერთ კლინიკაში საქმეზე მუშაობა ხდება 
თავიდანვე ერთობლივად, ხოლო ზოგან ჯერ ინდივიდუალურად მუშაობენ სტუდენტები კონკრეტულ 
საკითხზე, შემდეგ კი აჩვენებენ ზედამხეველ ადვოკატს შესრულებულ სამუშაოს და შემდეგ აჯამებენ 
ერთად საკუთარ ნამუშევრებს საბოლოო პროდუქტის მისაღებად. ერთ-ერთი უნივერსიტეტის 
იურიდიული კლინიკის წარმომადგენლებმა პროექტის ექსპერტებს მიაწოდეს ინფორმაცია 
იმის შესახებ, რომ სტუდენტებისა და ზედამხედველი ადვოკატის კომუნიკაცია მიმდინარეობს 
არა მხოლოდ პირისპირ შეხვედრის დროს, არამედ ელექტრონული პროგრამის საშუალებით, 
სადაც ჯგუფის თითოეულ წევრს აქვს წვდომა და შეუძლია დაინახოს თითოეულის მოქმედება, რა 
პროცესშიც იქვე გააკეთებს შენიშვნას ან კომენტარს საჭიროების შემთხვევაში. 

სტუდენტთა შეფასება
სტუდენტების შეფასების კრიტერიუმებსა და შეფასების სქემასთან დაკავშირებით, იურიდიული 
კლინიკების წარმომადგენლებმა პროექტის ექსპერტებს მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ შეფასება 
ხდება 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც თავის მხრივ, რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს. 
ამ კომპონენტებს შორის არის დასწრების და აქტიურობის კომპონენტი, რომელიც საერთო 
აღმოჩნდა ყველა კლინიკისთვის. ასევე, გამოკითხულთაგან უმრავლესობა უნივერსიტეტში, 
სილაბუსი ითვალისწინებს შუალედური და ფინალური გამოცდის კომპონენტში სტუდენტის 
შეფასებასაც. მნიშვნელოვანია, რომ გამოკითხულთაგან ორ უნივერსიტეტში შუალედური და 
ფინალური გამოცდები წერილობითი ფორმით ბარდება ზედამხედველ ადვოკატს ან კლინიკის 
ხელმძღვანელს, ხოლო დანარჩენ უნივერსიტეტში, შუალედურ და ფინალურ გამოცდად ითვლება 
კლიენტთან ურთიერთობის ნაწილი სასამართლო პროცესამდე და სასამართლო პროცესის შემდეგ 
(წარმომადგენლობის განხორციელება სასამართლო პროცესზე). უნივერსიტეტს გარეთ არსებული 
კლინიკების გავლის შემთხვევაში, უნივერისტეტის კლინიკა  ეყრდნობა ინდივიდუალური მენტორის 
მიერ გაკეთებულ შეფასებას. 



11

ასევე, გამოკითხულთაგან ყველა კლინიკის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ შეფასებისას 
ითვალისწინებენ სტუდენტის მხრიდან პასუხისმგებლიანი და გულისხმიერი მიდგომის გამოვლენას 
საქმის მიმართ. ასევე, ყურადღება ექცევა პუნქტუალობას და ჩართულობას საქმეზე მუშაობის 
პროცესში. გამოკითხვის პროცესში გამოვლინდა, რომ ერთ იურიდიულ კლინიკაში სავალდებულო 
კრედიტის მისაღებად და საგნის ჩასაბარებლად, აუცილებელია მინიმუმ ორი საქმის აღება 
კლინიკის კურსის ფარგლებში, სხვა კლინიკეებში კი, საქმეების სიმცირის გამო, ამგვარი მოთხოვნა 
არაა დაწესებული საგნის ჩასაბარებლად.

გამოკითხვის დროს ასევე გამოვლინდა, რომ მთავარი მიზეზი, რის გამოც იშვიათად, თუმცა 
მაინც, მომხდარა სტუდენტის მიერ იურიდიული კლინიკის წარუმატებლად გავლა, იყო სტუდენტის 
აქტიურობის დაბალი დონე და ხშირი გაცდენები. იურიდიული კლინიკების წარმომადგენლებმა 
აღნიშნეს, რომ არც ისე მაღალია სტუდენტების ინტერესი საქმეებზე მუშაობასთან დაკავშირებით, 
განსაკუთრებით, აღნიშნული  მაგისტრატურის სტუდენტებთან მიმართებითაა შესამჩნევი.

ადვოკატის ეთიკური ვალდებულებების გათვალისწინების საკითხი იურიდიული 
კლინიკის საქმიანობის ფარგლებში
გამოკითხვის ფარგლებში, პროექტის ექსპერტებმა იურიდიული კლინიკების წარმომადგენლებს 
ეთიკური ვალდებულებების გათვალისწინებაზეც ესაუბრნენ. კერძოდ, დაისვა კითხვა, თუ როგორ 
ხდება იურიდიულ კლინიკაში კონფიდენციალობის პრინციპის დაცვა? ინტერესთა კონფლიქტის 
თავიდან არიდება?  აქვთ თუ არა იურიდიული კლინიკის სტუდენტებს პროფესიული ეთიკის 
სტანდარტების შესახებ ცოდნა? გათვალისწინებულია თუ არა პროფესიული ეთიკის სტანდარტების 
დარღვევისთვის რაიმე სახის სანქცია?

აღმოჩნდა, რომ ორ იურიდიულ კლინიკას აქვს ელექტრონული ბაზა, სადაც ინახავენ კლიენტების და 
მათი საქმეების შესახებ ინფორმაციას, აღნიშნულის საფუძველზე კი, ყოველი ახალი საქმის აღების 
დროს მოწმდება, ხომ არ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი, დანარჩენ იურიდიულ კლინიკებთან 
მიმართებით კი გამოვლინდა, რომ ამგვარი ბაზა არ არსებობს და ძველი კლიენტების და 
საქმეების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ კლინიკის ხელმძღვანელის/ზედამხედველი ადვოკატის 
მეხსიერებაზეა დამოკიდებული. 

გარდა ამისა, დადგინდა, რომ გამოკითხულთაგან მხოლოდ  ერთ იურიდიულ კლინიკაში პრაქტიკის  
საწყის ეტაპზე ისწავლება ადვოკატის პროფესიული ეთიკა. სხვაგან არ ხდება სტუდენტებისთვის 
კლიენტის საქმის აღებამდე მენტორების მიერ პრაქტიკული კურსის  ჩატარება ისეთ საკითხებზე, 
როგორიცაა ადვოკატის პროფესიული ეთიკა, ადვოკატირების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, 
სასამართლოში გამოსვლის სპეციფიკა და სხვა. მართალია, ცალკეულ უნივერსიტეტებში აღნიშნულ 
საკითხებთან დაკავშირებით სტუდენტები იღებენ ცოდნას შესაბამისი საგნის სწავლების საშუალებით, 
რომელიც არის სავალდებულო, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული საგანი ზოგან 
მხოლოდ ბაკალავრიატის მე-4 კურსზე ისწავლება, ზოგან კი მხოლოდ მაგისტრატურაზე, იმ 
სტუდენტებს, რომლებიც ბაკალავრის და მაგისტრატურის ხარისხის მისაღებად სხვადასხვა 
უნივერსიტეტებში აბარებენ, ხშირ შემთხვევაში უწევთ ზემოაღნიშნული საგნის ჩაბარების გარეშე 
დაიწყონ იურიდიულ კლინიკაში რეალურ საქმეებზე მუშაობა.

იურიდიული კლინიკისთვის მიმართვის პროცედურა
გამოკითხვის პროცესში დადგინდა, იურიდიულ კლინიკებთან დაკავშირება შესაძლებელია როგორც 
ტელეფონით, ასევე ადგილზე მისვლით. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთაგან ყველა იურიდიულ 
კლინიკას აქვს ტელეფონი, რომლის საშუალებით შეუძლია კლიენტს შეთანხმდეს სტუდენტთან 
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ერთად კლინიკაში ვიზიტის თარიღზე (ზოგ შემთხვევაში ტელეფონითვე ხდება კონსულტაციის გაცემა 
და შეხვედრა აღარაა საჭირო). ასევე დადგინდა, რომ კლინიკისთვის მიმართვა შესაძლებელია 
დარეკვის გარეშეც, ფიზიკურად მისვლის შემთხვევაშიც. გამოკითხული იურიდიული კლინიკებიდან 
უმრავლესობა შეყვანილია უფასო იურიდიული დახმარების პორტალზე არსებულ ჩამონათვალში, 
სადაც მითითებულია კიდეც საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელ.ფოსტა და მისამართი), 
რომლის საშუალებით, ნებისმიერ პირს შეუძლია დაუკავშირდეს კონკრეტულ კლინიკას. 

პროექტის ექსპერტების მხრიდან, გამოკითხვის პროცესში დაისვა კითხვა, აქვს თუ არა იურიდიულ 
კლინიკას შეთანხმება იურიდიული დახმარების სამსახურთან ან სხვა უფასო იურიდიული 
მომსახურების ორგანიზაციასთან საქმეების კლინიკასთან ან პირიქით გადამისამართების კუთხით 
და შექმნილია თუ არა ცალკე ვებ. გვერდი კლინიკის შესახებ, რომელიც მოახდენს კლინიკის 
საქმიანობის პოპულარიზაციას და მისთვის მიმართვის გამარტივებას. 

იურიდიული კლინიკის კლასიკური მოდელის მქონე უნივერსიტეტებიდან სამი მათგანის 
წარმომადგენელმა უპასუხა, რომ თანამშრომლობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ 
შორის საქარტელოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან და უფასო იურიდიული დახმარების 
სამსახურთან, რომლის შედეგად ისინი ამისამართებენ ცალკეულ საქმეებს იურიდიულ კლინიკაში. 
ასევე ერთ-ერთი უნივერსიტეტი სთავაზობს მაგოსტრანტებს  გარე კლინიკას იურიდიული 
დახმარების სამსახურში. დანარჩენი იურიდიული კლინიკების წარმომადგენლებმა კი აღნიშნეს, 
რომ ამგვარი საჭიროება არ დგას საქმეების სიუხვის გამო.

იურიდიული კლინიკის პოპულარიზაცია
იურიდიული კლინიკის საქმიანობის პოპულარიზაციასთან და კლიენტების მოზიდვასთან 
დაკავშირებით, აღმოჩნდა, რომ გამოკითხული იურიდიული კლინიკის უმრავლესობას არ აქვს 
დამოუკიდებელი ვებ. გვერდი და მისი მოძიება მხოლოდ უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე ან facebook-
ის გვერდზეა შესაძლებელი. ერთ-ერთი უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელმა 
პირდაპირ აღნიშნა, რომ მისი მიზანი არაა იურიდიული კლინიკის პოპულარიზაცია. აღნიშნულის 
გათვალისწინებით, პოპულარიზაცია ინტერნეტის გამოყენების გარეშე, ხდება ბანერების და 
საინფორმაციო ფლაერების გავრცელების საშუალებით. ასევე ერთ-ერთი უნივერსიტეტი იურიდიული 
კლინიკის პოპულარიზაციის მიზნით იღებს რადიო და ტელე გადაცემებში მონაწილეობას. 
გამოკითხვისას გამოვლინდა, რომ ძირითადი წყარო კლინიკის შესახებ ინფორმაციისა, მაინც 
ადამიანებთან უშუალოდ კონტაქტი და წარმატებული საქმეების შესახებ საზოგადოებაში საუბარია.

სხვა საკითხები
შეხვედრების დასასრულს, საუბარი იყო სხვა პრობლემებზე, რომელიც იურიდიული კლინიკების 
წარმომადგენლებს თუ სტუდენტებს აწუხებდათ. აღმოჩნდა, რომ მთავარ პრობლემას 
ძირითადად სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის წარმოადგენს სტუდენტების დიდი რაოდენობა, 
რომელთათვისაც ვერ ხერხდება საქმეების მიწოდება სამუშაოდ. ასევე, როგორც სახელმწიფო, 
ასევე კერძო უნივერსიტეტების მთავარი პრობლემა მაგისტრატურის სტუდენტების ინტერესის 
ნაკლებობაა. უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემურია იურიდიული კლინიკისთვის გამოყოფილი 
სივრცის და რესურსების ნაკლებობაც. პრობლემურია ისიც, რომ ცალკეულ იურიდიულ კლინიკებს 
არ აქვთ ელექტრონული ბაზა, სადაც შეინახავენ საქმის მასალებს და მომავალში თავიდან 
აირიდებენ როგორც კონფიდენციალობის, ისე ინტერესთა კონფლიქტის პრინციპის დარღვევის 
ფაქტს.
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