
მარინე ჭყონია

მობილური:

ელ-ფოსტა

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

დაბადების თარიღი: 24.07.1964

განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 02.2008 - 02.2015
იურისტი, ჰუმანიტარულ-სოციალური
დოქტორი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1986 
-08.1991
იურისტი, იურიდიული
მაგისტრთან გათანაბრებული

სამუშაო გამოცდილება

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე/მეორე რანგი /მე-9 კლასი,
საქართველოს ეროვნული უშIშროების საბჭოს აპარატი, 03.2017 - 11.2017, 2700 ლ, (8
თვე - 0 წელი და 8 თვე)

მოვალეობები:

წამოსვლის
მიზეზი:

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და საბჭოს აპარატის საქმიანობის 
სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტების 
პროექტების შემუშავება;

საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს 
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებში ცვლილებების პროექტების 
შემუშავება;

აპარატის მიერ მომზადებული დოკუმენტების სამართლებრივი ექსპერტიზა;

საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში უწყებათაშორის კომისიებში მონაწილეობა;

სამართლებრივი დავისას საბჭოსა და მისი აპარატის წარმომადგენლობა.

რეორგანიზაცია

წევრი/ექსპერტი, აიპ &quot; სამართლის მეცნიერთა კავშირი&quot;, 04.2014 - - დღემდე
(62 თვე - 5 წელი და 2 თვე)

https://www.hr.gov.ge/files/0448a800-a58e-45ef-b521-7af74648a12e


მოვალეობები: სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელისშეწყობა, სამეცნიერო-კვლევით და 
საექსპერტო საქმიანობა, საჯარო ლექცია-სემინარების და ტრენინგების ჩატარება 

იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო,
01.2014 - 03.2017 (38 თვე - 3 წელი და 2 თვე)

მოვალეობები:

წამოსვლის
მიზეზი:

საბჭოს კომპეტენციის სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და 
კანონპროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა; აპარატში მომზადებული 
დოკუმენტების სამართლებრივი ექსპერტიზა; აპარატის საქმიანობის 
სამართლებრივი უზრუნველყოფა; სამართლებრივი დავისას საბჭოსა და მისი 
აპარატის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა;
რეორგანიზაცია

დირექტორი, აიპ ღია წრე, 10.2013 - 01.2014 (3 თვე - 0 წელი და 3 თვე)

მოვალეობები: ორგანიზაციული საქმიანობა, სამართლებრივი ექსპერტიზა

მიწვეული ტრენერი, კავკასიის ადვოკატთა სკოლა, 05.2013 - - დღემდე (73 თვე - 6 წელი
და 1 თვე)

მოვალეობები: სამოქალაქო საპროცესო სამართლის კურსი

დამფუძნებელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივა, 03.2009 - -
დღემდე (123 თვე - 10 წელი და 3 თვე)

მოვალეობები: სამართლებრივი ექსპერტიზა, სასამართლოში წარმომადგენლობა

ვაკის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, 01.2008 -
01.2009 (12 თვე - 1 წელი და 0 თვე)

მოვალეობები: ორგანიზაციის დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება
წამოსვლის
მიზეზი:

უფლებამოსილების ვადის ამოწურვა

საბურთალოს საარჩევნო ოლქის კომისიის წევრი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის
ქვოტით, საბურთალოს საარჩევნო ოლქი, 12.2007 - 05.2008 (5 თვე - 0 წელი და 5 თვე)

მოვალეობები: საარჩევნო კანონმდებლობით საოლქო კომისიის წევრისათვის მინიჭებული
უფლებამოსილების განხორციელება საპრეზიდენტო და საპარლამენტო
არჩევნებში.

წამოსვლის
მიზეზი:

უფლებამოსილების ამოწურვა

ლექტორი /სამოქალაქო სამეწარმეო /, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
გერმანულ ენოვანი ფაკულტეტი, 09.2007 - 06.2010 (33 თვე - 2 წელი და 9 თვე)

მოვალეობები:
წამოსვლის
მიზეზი:

ლექცია-სემინარები
იძულებითი ემიგრაცია

დამფუძნებელი დირექტორი, სპს &quot; იურიდიული ფირმა ჭყონია და
პარტნიორები&quot;, 02.2006 - 04.2010 (50 თვე - 4 წელი და 2 თვე)

მოვალეობები: ფიზიკური და იურდიული პირების სამართლებრივი მომსახურება



სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა სააპელაციო პალატის მოსამართლე,
თბილისის საოლქო სასამართლო, 05.1999 - 08.2005 (75 თვე - 6 წელი და 3 თვე)

მოვალეობები:
წამოსვლის
მიზეზი:

სამოსამართლეო საქმიანობა
პირადი განცხადება გადადგომის შესახებ.

ექსპერტი-იურისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია &quot;კონსტიტუციურ უფლებათა
დაცვის ცენტრი&quot;, 01.1998 - 05.1999 (16 თვე - 1 წელი და 4 თვე)

მოვალეობები: მოქალაქეთა იურიდიული კონსულტაცია. ადამიანის უფლებათა სფეროში
მიმდინარე პროცესების ანალიზი.

წამოსვლის
მიზეზი:

სხვა სამასახურში გადასვლა

მიგრაციისა და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთა საქმეების კომიტეტის წამყვანი
სპეციალისტი, საქართველოს პარლამენტი, 03.1996 - 04.1997 (13 თვე - 1 წელი და 1
თვე)

მოვალეობები:
წამოსვლის
მიზეზი:

საკანონმდებლო მუშაობა.
პირადი განცხადება

დამოუკიდებელი ლიცენზიის მქონე ადვოკატი #2/16 25. 01. 1996, ადვოკატურა, 01.1996
- 05.1999 (40 თვე - 3 წელი და 4 თვე)

მოვალეობები:

წამოსვლის
მიზეზი:

ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი კონსულტაცია. 
სასამართლოში წარმომადგენლობა.
სხვა სამსახურში გადასვლა

ლექტორი, ბერძნულ-ქართული უნივერსიტეტი, 01.1995 - 03.1996 (14 თვე - 1 წელი და 2
თვე)

მოვალეობები: საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ორგანიზაციები
წამოსვლის
მიზეზი:

ლიკვიდაცია

საერთაშორისო სისხლის სამართლის ექსპერტი-იურისტი, ინტერპოლის საქართველოს
ეროვნულ-ცენტრალური ბიურო, 04.1994 - 01.1995 (9 თვე - 0 წელი და 9 თვე)

მოვალეობები: ინტერპოლის საქართველოს ეროვნულ-ცენტრალური ბიუროს დებულებისა და
რეგლამენტის შემუშავება. საინფორმაციო დოკუმენტაციის მომზადება.
კორესპონდენციის განხილვა. საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებული
დოკუმენტაციის გადამუშავება-ანალიზი. საერთაშორისო სისხლის სამართლის
სფეროში არსებული სამართლებრივი დოკუმენტების ანალიზი და
იმპლიმენტაციისთვის წინადადების მომზადება.

წამოსვლის
მიზეზი:

სხვა სამსახურში გადასვლა

წამყვანი სპეციალისტი, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნებათაშორისი
ურთიერთობების საქმეთა კომიტეტი, 11.1992 - 01.1994 (14 თვე - 1 წელი და 2 თვე)



მოვალეობები: კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, უწყებათაშორისი კომუნიკაცია და
კოორდინაცია, მოქალაქეთა იურიდიული კონსულტაცია. იურიდიული
დოკუმენტაციის, ანალიზის, ანგარიშების მომზადება პრეზენტაცია

წამოსვლის
მიზეზი:

სხვა სამსახურში გადასვლა

ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია, 09.1991 - 10.1992 (13 თვე - 1 წელი და
1 თვე)

მოვალეობები: იურიდიული კონსულტაცია, წარმომადგენლობა სასამართლოში

სრული სტაჟი 323 თვე (26 წელი და 11 თვე)

ენები

ქართული (მეტყველება: C2, წერა: C2) გერმანული (მეტყველება: A2, წერა: A2) ინგლისური
(მეტყველება: B1, წერა: B2) რუსული (მეტყველება: C2, წერა: C2)

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (კარგი), Microsoft Office
Outlook (კარგი), Microsoft Office PowerPoint (კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

UN Women Representative in Georgia, 10.2014-10.2014
REZULT_BAZED MANAGEMENT (RBM) AND RISK MANAGEMENT

On the occasion of the Managing Defence in the Wider Security Context Course United 
Kingdom, 09.2014-09.2014
‘Managing Defence in the Wider Security Sector’ course

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი/გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
(GTZ), 06.2004-06.2004
სამოსამართლეო საქმიანობის სრულყოფისთვის

USAID, CEELI, სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი, 01.2002-01.2002
სამოსამართლეო ეთიკა

თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა, 11.2001-05.2002
დემოკრატიული ინსტიტუტები და სამოქალაქო საზოგადოება

სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი და ტასისის მოსამართლეთა კვალიფიკაციის 
ამაღლების პროექტი, 02.2001-03.2001
ლექტორთა სწავლების კურსი

ნაშრომები, პუბლიკაციები



ნორმათა კონფლიქტი სამეწარმეო სამართლებრივ ურთიერთობებში და კანონმდებლობის 
გზით მისი აღმოფხვრის მექანიზმები, 01.2015სამეწარმეო სამართალი/სამხრეთ კავკასიიის 
სამართლის ჟურნალი მეხუთე გამოცემა,

საქმის წარმოების განახლების თავისებურებები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში, 
11.2013სამოქალაქო სამართალი/ხელისუფლება და საზოგადოება,

სასარჩელო და უდავო წარმოების თავისებურებები სამეწარმეო სამართალში, 10.2013 
სამეწარმეო სამართალი/თემიდა ,

მტკიცებულებათა დასაშვებობისა და შესახებობის სტადიები, 04.2013სამოქალაქო 
სამართალი/ცხოვრება და კანონი N4,

უდავო წარმოების გადაზრდა სასარჩელო წარმოებაში, 10.2008სამეწარმეო სამართალი და 
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი,

მტკიცებულებები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში, 05.2008სამოქალაქო საპროცესო 
სამართალი,

უდავო წარმოება სამეწარმეო სამართალში, 09.2007სამეწარმეო სამართალი და 
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი,

კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრის იურიდიული ჟურნალი #2, 02.1999 
საერთასორისო სისხლის სამართლის დანაშაული და ინტერპოლი,

პარლამენტის უწყებანი, 04.1998საერთაშორისო სისხლის სამართალი და საერთაშორისო 
ხასიათის დანაშაული,

ადამიანი და კონსტიტუცია, 01.1998ფიზიკური პირის სისხლის სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის პრობლემა საერთაშორისო სისხლის სამართალში,




