
                   
                             დავით ბასლანძე 

                                   ადვოკატი, არბიტრი 

 

                             მის: რევაზ ლაღიძის ქუჩა #8, თბილისი,  0108, საქართველო 

                                      ელ.ფოსტა: david@bnl.ge  

               მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე  

                                

ამჟამინდელი თანამდებობა:  

შპს „საადვოკატო ბიურო ბასლანძე და ნადირაძე“; მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი. 

შპს „თბილისის საარბიტრაჟო პალატა“-ს დირექტორი, არბიტრი   

                
პროფესიული გამოცდილება 

2015 - დღემდე - შპს „საადვოკატო ბიურო ბასლანძე და ნადირაძე“  მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი. 

2008 -დღემდე - შპს „თბილისის საარბიტრაჟო პალატა“ - დირექტორი. 

2005-2015 – კს “კორძაძის საადვოკატო ბიურო”-ს ადვოკატი; 

2005-2006 - საქართველოს მაუწყებელთა ეროვნული ასოციაცია (დაფინანსებული ამერიკის 

შეერთებილი შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და (IREX) 

დაფინანსებით) - იურისტი; 

2002-2005 - შპს საკონსულტაციო ჯგუფი “ალექსანდრე”-ს იურისტი; 

2001-2002 - საადვოკატო ფირმა “თალაკვაძე და კომპანია“ - ადვოკატი; 

2000-2001 – არასამთავრობო ორგანიზაცია “ადამიანის უფლებები საქართველოში” - იურისტი; 

1999-2000 – გაეროს საქართველოს ახალგაზრდული ქსელი, იურიდიული სამსახური - იურისტი; 

1998-1999 – საქართველოს ფერმერთა მომსახურების კავშირი (დაფინანსებული სოფლის 

მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ), იურისტ-კონსულტანტი.  

     

 

გამოცდილება არბიტრაჟში  

 
 2004– 2010 - საერთაშორისო სავაჭრო პალატასთან (პარიზი) არსებული საერთაშორისო 

საარბიტრაჟო სასამართლო საქართველოში – არბიტრი; 

 2008 - დღემდე - შპს „თბილისის საარბიტრაჟო პალატა“-ს - არბიტრი; 

 საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი კომიტეტის 

წევრი. 

 საქართველოს საარბიტრაჟო ასოციაციის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი. 

 სხვადასხვა კლიენტების წარმომადგენლობა საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობასა და 

აღსრულების საქმეებზე; 

 De Braw Blackstone Westbroek  - კურსი საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟში;  

 ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  (USAID) და 

მსოფლიო სწავლების (WORLD LEARNING) კურსი დავების ალტერნატიული გადაწყვეტაში 

(მოლაპარაკება, შუამავლობა, არბიტრაჟი). 

 

 

განათლება 



 ივ. ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო, სამართლის დიპლომი წარჩინებით, 2001 წელი; 

 მოსკოვის სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი (МГИМО) 

ჰუმანიტარული სამართლის დიპლომანტი. 

 

ზოგადი გამოცდილება 
 
კომერციული/ბიზნეს სამართალი, საბანკო და საფინანსო მომსახურება, ენერგეტიკის, ბუნებრივი 

რესურსების, ტელეკომუნიკაციების და საკორპორაციო სამართლის სფერო, , ელექტრონული 

კომუნიკაციები, სამოქალაქო  და ადმინისტრაციულ საქმეებზე კლიენტების წარმომადგენლობა 

სასამართლოში. 

 

პრაქტიკის ადგილი/იურისდიქცია  
 
საქართველო 
 

სამუშაო ენები    
 

 ქართული  

 რუსული 

 ინგლისური 
 

სხვა შესაბამისი გამოცდილება 
 

 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი წევრი; 

 ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციიის (ABA) Rule of Law Initiative – ლექტორების 

გადამზადების კურსი სამართლებრივ ეთიკაში; 

 საქართველოს ევროპის საბჭოს კურსი - „ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია“. 

 ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის (ABA/CEELI) და ამერიკის სასამართლოს ადვოკატურის 

ნაციონალური ინსტიტუტის (NITA) ადვოკატების პრესტიჟული გადამზადების კურსი. 

 
                   
 

 

 
 
   

 


