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სახელი:                          მარინე  

დაბადების წელი:                 20.05.1966წ. 

დაბადების ადგილი:              თბილისი, საქართველო 

                                 ელ-ფოსტა: maka_kvachadze@yahoo.com 

სამსახურის მისამართი: ძმ.ზუბალაშვილები  ქ.32, საქართველოს უზენაესი სასამართლო. 2982277  

 

განათლება:    

1989-1992-   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტი. 

1983-1988. – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. ი.გოგებაშვილის 

სახელობის სტიპენდიანტი.  

1993 წ - უცხო ენათა კურსები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური აკადემია, მოსკოვი, რუსეთი. 

1972-1983წწ-  თბილისის 126-ე საშუალო სკოლა. 

აკადემიური წოდება:     

1999წ. – იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი – საერთაშორისო სამართალი.  

1993წ. – იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი – სისხლის სამართალი.               

                                                         

 სამუშაო გამოცდილება: 

2019-2014 - ანალიტიკური განყოფილების უფროსი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო. 

2019- 2008 - ლექტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი. 

2019- 2018 - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 

2019 (ივნისი)-2018-თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

2017- 2014- იურიდიული დახმარების სამსახურის საბჭოს წევრი. 

2015-2016 - გრ.რობაქიძის  სახელობის უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი. 

2015-2009 - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ეთიკის კომისიის წევრი. 

2015 – 2014- საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საბჭოს  წევრი.  
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2015-2014- სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. 

2015 – 2013- არასრუწლოვანთა მართლმსაჯულების უწყებათაშორისო კომისიის წევრი. იუსტიციის სამინისტრო. 

2015-  2013- პროექტის კოორდინატორი, ლექტორი,TEMPUS -ის პროგრამა“ევროინტეგრაცია და შრომითი 

ურთიერთობები“. 

2014- 2013- პროექტის დირექტორი,“სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები“ (ფონდი 

„ღია საზოგადოება-საქართველო“ - OSGF პროექტი). 

2014-2013 (ივლისი-სექტემბერი) - მკვლევარი, მაქს-პლანკის საზოგადოების სტიპენდიანტი. მაქს-პლანკის 

საერთაშორისო სისხლის სამართლისა და მსოფლიო სამართლის ინსტიტუტი, სამეცნიერო კვლევა თემაზე: 

არასრუწლოვანთა მართლმსაჯულება: მედიაცია და განრიდება სისხლის სამართლის პროცესში. (ფრაიბურგი, 

გერმანია).  

2013 - 2011- პროექტის დირექტორი, (ღია საზოგადოების ინსტიტუტი -OSI  და OSGF პროექტი),  „ადამიანის 

უფლებათა დაცვა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მედიაციის გზით“. 

2013-2012- ექპსერტი, გენდერული თანასწორობის გაძლიერება  საქართველოში (UNDP). 

2012- 2010- პროექტის დირექტორი, ექსპერტი, „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა 

საქართველოში“. ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართელო” (OSGF)  პროექტი. 

2012 –2008-  გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN WOMEN) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

კონსულტანტი გენდერული თანასწორობის საკითხებზე  (გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებში 

ალტერნატიული მოხსენებების  მომზადება). 

2012 -  აღმასრულებელი დირექტორი, წიგნის ავტორი, JILEP პროექტი „იურიდიული კლინიკის სწავლების 

სახელმძღვანელოს მომზადება“.  

2011  (3 თვე) -  მკვლევარი, მაქს-პლანკის საზოგადოების სტიპენდიანტი. მაქს-პლანკის საერთაშორისო სისხლის 

სამართლისა და მსოფლიო სამართლის ინსტიტუტი, სამეცნიერო კვლევა თემაზე: ადამიანის უფლებები და 

ტერორიზმთან ბრძოლის სამართლებრივი ასპექტები (ამიერკავკასიის რეგიონის მაგალითზე).  გრანტი.  

(ფრაიბურგი, გერმანია). 

2011-საერთაშორისო ექსპერტი, „ნოზოკომიურ დაავადებებთან    ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის 

შემუშავება“.2011-2013წწ. მსოფლიო ბანკის (WB)პროექტი. 

2011 -2008- ბიოეთიკის კომისიის წევრი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი.  

2010-2009 (6 თვე) – მაქს - პლანკის საერთაშორისო სისხლის სამართლისა და მსოფლიო სამართლის ინსტიტუტი, 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის განხრა.     

სამეცნიერო კვლევა თემაზე: „ადამიანის უფლებათა დაცვა საგანგებო მდგომარეობების დროს“. (ფრაიბურგი, 

გერმანია-DAAD პროგრამა) 

2009-2005წ- საქართველოს უნივერსიტეტი, ასოციარებული პროფესორი (ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სამართალი, საერთაშორისო სამართალი). 

2009 -2006 - აღმასრულებელი დირექტორი, ასოციაცია “უფლება ჯანმრთელობაზე”.  

2008-2007წწ- კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, პროფესორი (საერთაშორისო სამართალი, ადამიანის 

უფლებათა  საერთაშორისო სამართალი). 



2009წ- 2008- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მოწვეული   ლექტორი (ჯანდაცვის 

მენეჯმენტის, პოლიტიკისა და ეკონომიკის  დეპარტამენტის კათედრა);     

 2007- 2005წწ.- გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP),   “საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 

დახმარება” პროექტის იურიდიული ცენტრის მთავარი ექსპერტი; 

2006 -  2005 წწ- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტი,  ფონდების 

მოზიდვის ოფისის ხელმძღვანელი.                       

2005-2004წწ. – პროექტის დირექტორი“კვალიფიციური კადრების დასაქმების საინფორმაციო და საკონსულტაციო 

ცენტრის”. (მსოფლიო ბანკის (WB) პროექტი). 

2005 - 2002წწ.- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფაკულტეტი, დეკანის მოადგილე.           

2004წ- 2002წწ- ევროკომისიის ექსპერტი, ევროკავშირის TEMPUS/TACIC –ის პროგრამა.  (ბრიუსელი, ბელგია). 

2006- 2005წელი (6 თვე)- მკვლევარი, DAAD პროგრამის სტიპენდიანტი. მაქს-პლანკის საერთაშორისო სისხლის 

სამართლისა და მსოფლიო სამართლის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სისხლის სამართლის განხრა (ფრაიბურგი, 

გერმანია). კვლევა თემაზე: სახელმწიფოსა და მედიის როლი ტერორიზმთან ბრძოლაში (ამიერკავკასიის 

რეგიონი). 

2005- 1997წწ. –მსოფლიოს სამართლებრივი სისტემების კათედრის გამგე, პროფესორი. სასწავლო კურსები- 

სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია, ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს სამართალწარმოება 

(სპეცკურსი), მსოფლიოს სამართლებრივი სისტემები (სპეცკურსი).  

2000წ(3 თვე)- მკვლევარი, DAAD პროგრამის სტიპენდიანტი. მაქს-პლანკის საერთაშორისო სისხლის სამართლისა 

და შედარებითი სამართლის ინსტიტუტი. კვლევა თემაზე: პაციენტთა უფლებები: ევროკავშირის და წევრ-

სახელმწიფოთა სტანდარტები. სამედიცინო სამართალის განხრა  (ფრაიბურგი, გერმანია). 

საერთაშორისო და ეროვნულ  ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება, ტრენინგებსა და სემინარებში 

მონაწილეობა: 

2017 წ (24-25 მაისი)-ექსპერტი, საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, სისხლის 

სამართალი და ადამიანის უფლებები, როგორც თანამედროვეობის გამოწვევა“. ღონისძიება ორგანიზებულია 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და გერმანიის მაქს-პლანკის 

მსოფლიოს სამართლისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის მიერ ერთობლივად.  

2017წ -  ექსპერტი, ტრენინგების ციკლი  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებები  

ევროპული კონვენციის საკითხებთან დაკავშირებით. CoE;  PROLoG  პროექტი. 

2017წ- მონაწილე,  მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის სტანდარტები და საქმიანობა 

(CEPEJ). 

2017წ - ტრენინგების ცილი: საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის - 

გამოხატვის და ინფორმაციის თავისუფლების, დისკრიმინაციის აკრძალვისა და საკუთრების უფლების შესახებ 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 

დადგენილი სტანდარტები; ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითა და ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკით დადგენილი სტანდარტების იმპლემენტაციის შესახებ. CoE, PROLoG პროექტი;  



2016- ექსპერტი, ტრენინგების ციკლი ადვოკატთა ასოციაციისთვის:“ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საერთაშორისო მექანიზმები“.  

2015-2016- ექსპერტი, ტრენინგების ციკლი ადოკატებისთვის: „პაციენტთა უფლებების დაცვა მედიაციის გზით“. 

2016წ- სემინარი ჯანდაცვის სამართალში. ევროპის საბჭო, სტრასბურგი,საფრანგეთი. 

2016- გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხრის შესახებ კონვენციის შესრუელბის ანგარიში. 

სამთავრობო დელეგაციის წევრი. ჟენევა, შვეიცარია. 

2015-2016 -ტრენერი, „ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექნიზმები“ და „დისკრიმინაციის აკრძალვა 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით“. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ (GBA). 

2014- ექსპერტი, საერთაშორისო კონფერენცია  „ადამიანის უფლებები გარდამავალი მართლმსაჯულების 

პერიოდში“.  

2014; 2011- ტრენინგის მონაწილე, „ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სარჩელების წარდგენა“, 

ადამიანის უფლებათა  დაცვის საერთაშორისო ცენტრი.  სტრასბურგი, საფრანგეთი. 

2014- მონაწილე, ტრენინგების ციკლი: იურიდიული სწავლების მეთოდოლოგია; მოწმის დაკითხვის ტექნიკა; 

სამართლებრივი წერა. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის პროექტი. 

2013-ექსპერტი, საერთაშორისო კონფერენცია  „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმა“. 

2013წ- მონაწილე, ტრენინგი „იურიდიულ ფაკულტეტებზე იურიდიულ კლინიკის მუშაობის საკითხები“.  

პოლონეთი.   

2013 წ- ექსპერტი, „ადამიანის უფლებების დაცვა ჯანდაცვაში-საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები. 

ტრენინგები ადვოკატების, პროკურორებისა და მოსამართლეებისთვის.  „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“.  

2003; 2012; 2004წწ.- ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექნიზმები. სესიის მონაწილე, გამოცდის 

ჩაბარების სერტიფიკატები.  სტრასბურგი, საფრანგეთი.   

2012-   „დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის მექნიზმები (მედიაცია)“ (120 საათი). დავის გადაწყვეტის 

ალტერნატიული პროექტი. 

2011 წ- “ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის სფეროში“ კოალიციის წევრი. 

2009- 2015 წწ.ტრენინგების ციკლი ადვოკატთა ეთიკის საკითხებზე. ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი. 

2009- 2006- ექსპერტი, “სასამართლო რეფორმების მხარდაჭერის“ UNDP-ის  პროექტი”. 

2009–2005 წწ.- ექსპერტი, სოციალური უფლებების დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექნიზმები. სემინარები 

ადგილობრივი თვითთმართველობის ორგანოებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

სახალხო დამცველის რეგიონალური ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, მოსამართლეებისთვის.  

2008- 2006წწ. - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი,  “ამიერკავკასიაში სტრატეგიული სამართალწარმოება”   (Interights, 

CoE,  “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის”პროექტი).              

 2007 წ- წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საერთაშორისო საბჭოს ექსპერტი;  



2004წ- ექსპერტი, საერთაშორისო სემინარის „საერთაშორისო  სისხლის სამართალი და  სამხრეთ კავკასიის 

ქვეყნები”. OSI პროექტი. 

2003 წ. – საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის სტატუტის რატიფიცირებასთან 

დაკავშირებით საუწყებათაშორისო მუშა ჯგუფის წევრი, იუსტიციის სამინისტრო. 

2003წ- საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებათაშორისო ეროვნული 

ანტიტერორისტული კომისიის წევრი.  

2003წ- თავდაცვის ეროვნული აკადემია. საკონსტიტუციო სამართლის ლექტორი. 

2004-1996 წწ- სამენოვანი ჟურნალის „საერთაშორისო სამართლის“ აღმასრულებელი რედაქტორი 

(UNHCR/UNDP/USAID/COLPI/OSI-ის პროგრამები). 

2004-2001წწ.- „ევროპის სამართლისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის“ 

პროგრამების კოორდინატორი. ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2004- 1999 „იურიდიული კლინიკის“ ლექტორი ადამიანის უფლებები, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სტანდარტები. 

2003 - 2002 წწ -ექსპერტი, ადვოკატთა ტრენინგი, „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და საქართველოს 

კანონმდებლობა და პრაქტიკა“. COE, INTERIGHT, COLPI. 

2002წ- კოორდინატორი, ეროვნული ექსპერტი, საერთაშორისო სემინარი „საერთაშორისო სისხლის სამართალი და 

საქართველოს კანონმდებლობა”. COLPI. 

2002წ. –პროგრამის კოორდინატორი,საერთაშორისო კონფერენცია“სისხლის სამართლისა საერთაშორისო 

სასამართლო და საქართველო”. COLPI 

2002-2001წწ. - ფონდი”ღია საზოგადოება – საქართველოს” (OSGF) სამართლებრივი რეფორმების კომისიის 

თავმჯდომარე. 

2001- ექსპერტი, პროგრამის კოორდინატორი, საერთაშორისო სემინარი ახალგაზრდა იურისტ-ლექტორებისა და 

ასპირანტებისათვის „ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები“. (ლიკანი, საქართველო). 

2001 წ-  ლექტორი, საქართველოს პოლიციის აკადემია. ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები ლექციათა 

კურსის (საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს პროეტი). 

2001-1997წწ.- საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს  ბიოეთიკის კომიტეტის წევრი. 

2000-1997წწ.-  ფონდი”ღია საზოგადოება – საქართველოს” უმაღლესი განათლების, ადგილობრივი მმართველობის, 

იურიდიული კომისიების წევრი. 

1993-1999 წწ.-  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეთოდსაბჭოს წევრი; ფაკულტეტის მეთოდ საბჭოს 

თავმჯდომარე.  

1989-1988წწ-  მეთოდისტი, მოსწავლე ახალგაზრდობის რესპუბლიკური სასახლის ინტერკლუბის მეთოდისტი. 

საერთაშორისო სემინარებში მონაწილეობა და სტაჟირებები: 

1995წ- დელეგაციის წევრი, საარბრუკენი (გერმანია).  



1996წ.- სემინარი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ  სამართლში. მოსკოვი (რუსეთი). ICRC- ის პროგრამა. 

1997წ. – 1998წწ- ეროვნული ფონდების სამართლებრივი რეფორმების პროგრამების წარმომადგენელთა შეხვედრა-

სემინარები. CEU ბუდაპეშტი (უნგრეთი).  

1997წ.- ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი. სტაჟირება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში. 

CEU ბუდაპეშტი (უნგრეთი).  

1997-1998წწ.- ტრენინგები ეთნოკონფლიქტების მოგვარების საკითხებზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

კოლუმბიის და ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტების პროგრამა (USAID, თბილისი). 

1998წ.- პროგრამა “ადამიანის უფლებათა დამცავი ორგანოები და ორგანიზაციები” ოფიციალური ვიზიტი აშშ. (USA  

Information Agency. International Visitor Program). 

1999წ. – სემინარი ბიომედიცინაში. თბილისი. (საქართველო). 

1998წ. –სტაჟირება – კონსტიტუციონალიზმი და სამართლის თეორია. ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტი. 

ბუდაპეშტი(უნგრეთი).COLPI/ CEU. 

1999წ.- სტაჟირება ჯანდაცვის სამართლში. ევროპის ცენტრალურ უნივერსიტეტში. ბუდაპეშტი(უნგრეთი). 

COLPI/CEU. 

2000წ- სტაჟირება კრაკოვისა და ვარშავის უნივერსიტეტების “იურიდიულ კლინიკებში”.კრაკოვი, ვარშავა 

(პოლონეთი). COLPI 

2000წ- სტაჟირება -კურსი:  ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტების სწავლება.  ბუდაპეშტი(უნგრეთი). 

COLPI/CEU. 

1999-2001წწ.- ტრენინგები უმაღლეს სასწავლებლებში ადამიანის უფლებათა სამართლის სწავლებაში. UN –ის 

პროგრამა (გუდაური / თბილისი). 

2001წ; 2004;2012.- რენე კასენის სახელობის ინსტიტუტის ადამიანის უფლებათა 32 სესია. სტრასბურგი 

(საფრანგეთი)-გამოცდის ჩაბარების სერტიფიკატი.UN,COE,UNHCR-ის პროგრამა. 

2001წ. – საერთაშორისო კონფერენცია “საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის ჩამოყალიბება და 

ფუნქციონირება”. უტრეხტის უნივერსიტეტი. უტრეხტი  (ნიდერლანდები).  UN –ს პროგრამა. 

2003წ. – სტაჟირება საარბრუკენის უნივერსიტეტში.   საარბრუკენი (გერმანია).     

2004წ. – ექსპერტი,წამების ფაქტების გამოძიებისა და დოკუმენტირების სტამბულის ოქმის საერთაშორისო წესების  

დანერგვის საერთაშორისო ტრენინგ-სამინარი. „ემფატია“ (თბილისი).   

2006წ-  სემინარი, ამიერკავკასიის ომბუდსმენთა აპარატის სამსახურის თანამშრომლებისათვის (თბილისი) 

2008წ- ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის სფეროში - “ჯანდაცვის სამართლის” სახელმძღვანელოს განხილვა” 

ზალსბურგი (ავსტრია) OSI –ს პროგრამა. 

2008წ. – ექსპერტი, “შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  პირთა უფლებათა დაცვის” კონვენციისადმი 

მიძღვნილი  სესია; გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი                            კომისარიატის ოფისი (OHCHR) ჟენევა 

(შვეიცარია). 



2012-2013- ტრენინგი ადვოკატებისთვის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიმართვის საკითხებზე. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი (Centre de protection droit de homme) - სერტიფიკატები. სტრასბურგი, 

საფრანგეთი. 

2013- ექსპერტი, „იურიდიული კლინიკიების მუშაობა პოლონეთში“ (პოლონეთი). JILEP პროექტი 

2012-2013 - ადვოკატირების უნარ-ჩვევები. ტრენინგების კურსი. ABA პროგრამა. 

2012-2013 - სამართლებრივი წერა- ტრენინგების კურსი. ABA პროგრამა. 

2009-2013- ადვოკატთა ეთიკის საკითხებზე ტრენინგების ციკლი. JILEP პროექტი. 

2017- სამთავროო დელეგაციის წევრი, გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტი (CRC), გაეროს რასობრივი 

დისკრიმიინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი (CERD).    

 

2017- ტრენინგების ციკლი ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 

გადაწყვეტილებების’’ შესახებ. ევროპის საბჭოს პროექტი; 

 

2017- ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამართულ სემინარი თემაზე: „ადამიანის 

უფლებები და მართლმსაჯულება საქართველოში: საზოგადოების დამოკიდებულება და ინფორმირებულობა“; 

 

2018წ.- ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითა და სასამრთლო პრაქიკით დადგენილი სტანდარტების 

იმპლემენტაციის გაძლიერების საკითხები“. ტრენინგი. EU4Justice  და CoE ერთობლივი პროეტი. 

25-26. 09.2018 „ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი თავშესაფრის მაძიებელთა საქმეებში“, (UNHCR); 

30.11.2018 - „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკისა და ეროვნული სასამართლოს 

პრაქტიკის საკითხებზე“ (ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტი „საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენების გაძლიერება“); 

2018 - საერთაშორისო კონფერენცია, „ნარკოტიკების შესახებ კანონმდებლობა სამართლებრივ გზაჯვარედინზე - 

ნარკოტიკული საშუალებების კონტროლის სისტემის ლიბერალიზაცია“, (მაქს-პლანკის სახელობის 

საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტის და უზენაესი სასამართლოს 

ერთობლივი ღონისძიება); 

2019 წ. - დისკრიმინაციასა და სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით სტატისტიკის 

გაუმჯობესება: სამომავლო ნაბიჯები - ორგანიზებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს 

პროკურატურის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და ევროსაბჭოს ორგანიზებით. 

2019 წლის 17 აპრილი - დისკრიმინაციასა და სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით 

სტატისტიკის გაუმჯობესების შესახებ - ღონიძიება ჩატარდა ევროსაბჭოს ორგანიზებით. 

2019 წლის 6 თებერვალი - კონფერენცია თემაზე „სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ანალიზი“ - 

ღონისძიება ჩატარდა საქართველოს პროკურატურის, ევროსაბჭოს და ევროკავშირი საქართველოსთვის 

ორგანიზებით. 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში წევრობა:  



2012- 2014 -გამგეობის წევრი, კოალიცია „ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისთვის საქართველოს 

კოალიცია“. 

2012 წ-  2015 -კოალიცია „ადამიანის უფლებები ჯანდაცვის სფეროში“, კოალიციის წევრი. 

2010- 2014 - აღმასრულებელი დირექტორი, ასოციაცია „უფლება ჯანმრთელობაზე“ 

2000-2005წწ- დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი, გამგეობის წევრი. 

1998-2001წწ. –საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. 

1994წლიდან - ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი. 

გრანტები და ჯილდოები:    

1996-1998წწ.-NATO -ს გრანტი -“სახელმწიფოსა და მედიის როლი ტერორიზმთან ბრძოლის  

                                          საქმეში: ამიერკავკასიის რეგიონი”. 

1998-1999წწ.- სამოქალაქო განათლების პროგრამის გრანტი. (Civic Education Project). 

1997წ.-2000წ - საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ხარისხის სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის. 

2000წ.- 2003წ-საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის  სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის. 

2003წ.-  ღირსების ორდენი. 

სამუშაო ენები:            ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად),       

                                         ინგლისური (თავისუფლად), ფრანგული (საშუალოდ),                        

                                          გერმანული (მინიმალურად). 

კომპიუტერული პროგრამები:  Microsoft Office Word ( ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel ( ძალიან 

კარგი), Microsoft Office PowerPoint ( ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook ( ძალიან კარგი),  Inernet. 

მარინე კვაჭაძე 

პუბლიკაციათა სია 

 

1. მ.კვაჭაძე, ნ.ჯუღელი. ბავშვის უფლებათა ლექსიკონი -ცნობარი. თბილისი 2019წ. 

2. მ.კვაჭაძე, ნ.ჯუღელი, ელ.ღვინჯილია, ლ.ლურსმანაშვილი. სასამართლო მეგობრის 

ინსტიტუტის (AMICUS CURIAE) როლი სამართალწარმოების პროცესში. ჟ. „მართლმსაჯულება 

და კანონი“ #3. თბილისი 2018.  

3. მ.კვაჭაძე, ელ.ღვინჯილია, ნ.ჯუღელი. საერთაშორისო სტანდარტების ასახვა ოჯახში 

ძალადობის სასამართლო საქმეებში. ჟ. „მართლმსაჯულება და კანონი“ #3. თბილისი 2018.  

4. მ.კვაჭაძე, გ.მჭედლიშვილი, ქ.ჩიგოგიძე. ბავშვის მეურვეობის საკითხები სამოქალაქო 

სამართალწარმოებაში (ფსიქოლოგიური და სამართლებრივი ასპექტები). თბილისი 2018წ. 

5. მ.კვაჭაძე, ელ.ღვინჯილია, ნ.ჯუღელი. დისკრიმინაციის საკითხებთან დაკავშირებული  

საერთაშორისო სტანდარტების ასახვა ეროვნულ კანონმდებლობასა და სასამართლო 

პრაქტიკაში. თბილისი. უზენაესი სასამართლოს გამოცემა. 2017წ. 

6. მ.კვაჭაძე. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა საერთო სასამართლოების პრაქტიკაში. 

თბილისი. უზენაესი სასამართლო. 2016წ.  



7. მ.კვაჭაძე. მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემები.კვლევა. OSI პროექტი. თბილისი 

2014წ. 

8. მ.კვაჭაძე, ნ.გვენეტაძე, მ.გაბუნია, ელ.წიკლაური-ლამიხი. არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება საქართველოში: მედიაცია და განრიდება”. მონოგრაფია. OSGF პროექტი. 

თბილისი 2012წ.  

9. მ.კვაჭაძე, ნ.გვენეტაძე, ზ.რუხაძე. იურიდიული კლინიკის სწავლების სახელმძღვანელო. JILEP 

პროექტი. თბილისი 2012წ.  

10. მ.კვაჭაძე, მ.ახალაძე, ირ. მანჯავიძე. სამედიცინო მედიაციის შესახებ მოქმედი 

კანონმდებლობის ანალიზი. თბილისი 2012წ.   

11. მ.კვაჭაძე, ე.გასიტაშვილი. კ.ბოჭორიშვილი, ირ. კორძახია. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის 

კოდექსის კომენტარები ეთიკის კომისიის პრაქტიკაზე დაყრდნობით. ევროკავშირის კანონის 

უზენაესობის მხარდაჭერის პროექტი. თბილისი 2011წ.  

12. მ.კვაჭაძე, გ.ბუროუსი, ზ.რუხაძე, ლ.გაფრინდაშვილი, ლ.იზორია. დემოკრატია და 

მოქალაქეობა. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). IFES პროექტი. 2011წ.  

13. მ.კვაჭაძე, ირ. მანჯავიძე, ნ.კვანტალიანი, ნ.მირზიკაშვილი. პაციენტთა უფლებები. OSGF 

პროექტი. თბილისი 2011წ.  

14. მ.კვაჭაძე. ”ბავშვის უფლებები”  სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის. UNICEF პროექტი. 

თბილისი 2010წ.  

15. მ.კვაჭაძე, ელ.ფილეევა, ნ.ჯენეზაშვილი და სხვ. ”რა უნდა ვიცოდეთ ქალთა უფლებების 

შესახებ”. GTZ პროექტი. თბილისი 2010წ.  

16. მ.კვაჭაძე. ირ.მანჯავიძე. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის მინიმალური ასაკთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი და სამედიცინო ასპექტები.  დანაშაულობის კვლევისა და 

პროგნოზირების ცენტრის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „კრიმინოლოგი“. თბილისი 

2008 #1.  

17. მ.კვაჭაძე. კომენტარები საქართველოში ნარკომანიასთან ბრძოლის კანონმდებლობის შესახებ. 

დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 

„კრიმინოლოგი“. თბილისი 2008 2 (3).  

18. მ.კვაჭაძე, ნ.კაპანაძე. ლათინურ-ქართული იურიდიული ლექსიკონი. UNDP, SIDA, RWI 

პროექტი. თბილისი 2008წ. 

19. მ.კვაჭაძე, ლ.ალექსიძე, კ.კორკელია, ზ.დავითაშვილი, ლ.გიორგაძე. ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სამართლის ლექსიკონი-ცნობარი.  UNDP პროეტი. თბილისი 2005წ. 

20. მ.კვაჭაძე, ავ.დემეტრაშვილი, ზ.ჯიბღაშვილი, კ.კუბლაშვილი, ზ.რუხაძე. კონსტიტუციური 

სამართალი. OSGF პროექტი. თბილისი 2005წ. 

21. მ.კვაჭაძე, ლ.ალექსიძე, კ.კორკელია, ზ.დავითაშვილი, ლ.გიორგაძე, თანამედროვე 

საერთაშორისო სამართლის ლექსიკონი-ცნობარი. თბილისი 2003წ.  
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