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ამჟამინდელი თანამდებობა: დი - ელ - ეი პაიპერ საქართველო (DLA Piper Georgia 

LP)-ის მმართველი პარტნიორი 

                
პროფესიული გამოცდილება                            

 დი - ელ - ეი პაიპერ საქართველო (DLA Piper Georgia LP), 2014 - დღემდე, მმართველი 

პარტნიორი, სამართალწარმოების და სამართლებრივი რეგულაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი; 

 დი - ელ - ეი პაიპერ საქართველო (DLA Piper Georgia LP), 2010 - 2014, პარტნიორი, 

სამართალწარმოების და სამართლებრივი რეგულაციის ჯგუფის თავჯდომარე; 

 დი - ელ - ეი პაიპერ საქართველო (DLA Piper Georgia LP), 2005 - 2010, უფროსი იურისტი, 

იურიდიული დირექტორი; 

 ერნსტ ენდ იანგი (Ernst & Young Legal LLC), 2003 - 2005, უფროსი იურისტი; 

 Baker Botts L.L.P., ჰიუსტონი, აშშ, ზაფხული 2003, მოწვეული უცხოელი იურისტი; 

 საქართველოს საკონსულტაციო ჯგუფის იურიდიული ფირმა, 2000 - 2002, იურისტი; 

 სს თიბისი ბანკი, 1997 - 2000, მთავარი იურისტი. 

 

გამოცდილება არბიტრაჟში  
   

 დი - ელ - ეი პაიპერ საქართველო (DLA Piper Georgia) - ფირმის სხვადასხვა 

საარბიტრაჟო საქმეზე მუშაობა, მათ შორის ICSID-ის არბიტრაჟი; 
 წარმოადგენდა სხვადასხვა კლიენტებს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობისა და 

აღსრულების საქმეებში საქართველოში; 

 Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb)-ის წევრი.        

                         

განათლება 
 

 ვაშინგტონის უნივერისტეტის სამართლის სკოლა, St. Louis, Missouri, მაგისტრის ხარისხი 

(LL.M.), 2002 - 2003; 

 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი (CEU), ბუდაპეშტი, უნგრეთი,  მაგისტრის ხარისხი 

პოლიტიკურ მეცნიერებასა და პოლიტიკურ ეკონომიკაში, 1996 - 1997;             

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო, სამართლის დიპლომი 

წარჩინებით, 1990 - 1995.  

 

ზოგადი გამოცდილება 
 

სამართალწარმოება და დავების მოგვარება, ენერგეტიკა, კომერციული/ბიზნეს სამართალი, 

კორპორაციული სამართალი, M&A, საბანკო და ფინანსური სერვისები, ინვესტიციები, პროექტების 

და საწარმოების დაფინანსება 

 

პრაქტიკის ადგილი/იურისდიქცია  

 

 საქართველო 



 
 

სამუშაო ენები    

 

 ქართული 

 ინგლისური  

 რუსული 
 

სხვა შესაბამისი გამოცდილება 
 

 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი წევრი; 

 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) წევრი; 

 Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb)-ის წევრი; 

 ამერიკის სავაჭრო პალატის (AMCHAM) ენერგეტიკის და სამთო წარმოების კომიტეტის წევრი; 

 საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საკანონმდებლო ბაზის განვითარების კომიტეტის 

თავჯდომარე; 

 ამერიკის სავაჭრო პალატის (AMCHAM) სასამართლო რეფორმის კომიტეტის ყოფილი წევრი. 

 


