
  
 

გიორგი სვანაძე, Dr. jur., LL.M., MLB (Bucerius/WH) 

ადვოკატი 
 
 
დაბადების თარიღი: 09.03.1985     

მისამართი: ი. აბაშიძის 26/ა., 0179, თბილისი, საქართველო 
მოქალაქეობა: საქართველო 
ამჟამინდელი თანამდებობა: EY-ის იურიდიული პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი 

                           
პროფესიული გამოცდილება  
                 
EY Georgia LLC (Earnst & Young) (თბილისი, საქართველო) 

EY-ის იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელი, 28/03/2016 – დღემდე  

 

Deloitte & Touche LLC (თბილისი, საქართველო) 

Deloitte Legal-ის ხელმძღვანელი/უფროსი, 01/05/2013 – 28/03/2016 

 

Rödl & Partner (თბილისი, საქართველო) 

უფროსი იურისტი 30/06/2011 – 01/06/2013 

 

BEITEN BURKHARDT Law Firm (ბერლინი, გერმანია) 

იურიდიული ასისტენტი, 04/10/2010 – 03/01/2011 

 

WEITNAUER Law Firm (ბერლინი, გერმანია) 

იურისტის სამეცნიერო-ასისტენტი, 05/10/2009 – 25/12/2009, 09/08/2010 – 21/09/2010  

 

LEBUHN & PUCHTA Law Firm (ჰამბრურგი, გერმანია) 

იურისტის ასისტენტი, 23/02/2009 – 17/04/2009 
 

IDS Borjomi (თბილისი, საქართველო) 

იურისტი, 02/2007 – 08/2008 
 

Chelidze & Partners Law Firm (თბილისი, საქართველო) 

იურისტი, 10/2007 – 07/2008 

 

Millenium Challenge Georgia Fund “MCG” Project (თბილისი, საქართველო) 

იურისტის ასისტენტი, 10/2006 – 02/2007 
 

თბილისის სააპელაციო სასამართლო, (თბილისი, საქართველო) 

პრაქტიკანტი, 03/2006 – 07/2006 

 

საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი (თბილისი, საქართველო) 

პრაქტიკანტი, 10/2005 – 12/2005  

 

 

            
გამოცდილება არბიტრაჟში 
 
LCIA (London Court of International Arbitration) – კლიენტის წარმომადგენელი საერთაშორისო ბიზნეს დავაში 

ადგილობრივი არბიტრაჟი - არბიტრი 



საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი 

ლექტორი სხვადასხვა ქართულ უნივერსიტეტებში - საგანში Conflict of Laws in Commercial Arbitration  

                   

განათლება 

 
Christian-Albrechts-University, კილი, გერმანია  

სამართლის დოქტორი, სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე: „უცხო ქვეყნის სასამართლოთა გადაწყვეტილებების ცნობა-
აღსრულების სამართლებრივი საფუძვლები გერმანულ და ქართულ სამართალში - შედარებით-სამართლებრივი 
ანალიზი“ / “Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts”, 2014 
 

Bucerius Law School / WHU Otto Beisheim School of Management, ჰამბურგი/ვალენდარი, გერმანია 

სამართლისა და ბიზნესის მაგისტრი, 2008-2009 
 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

სამართლის მაგისტრი (LL.M) 2006-2008 

სამართლის ბაკალავრი (LL.B) 2002-2006 

 

Pace Law School Institute of International Commercial Law, აშშ  

სასერტიფიკატო პროგრამა საერთაშორისო კომერციულ სამართალში და საერთაშორისო დავათა 
ალტერნატიულ გადაწყვეტაში (online/distance) 2014-2015 

 

Tulane University School of Law, US / the Institute Anwaltsrecht Humboldt University, ბერლინი, გერმანია 

დიპლომი დავათა ალტერნატიულ გადაწყვეტაში/მედიაციაში და საერთაშორისო 
არბიტრაჟში/მოლაპარაკებებში, 2010 

 

ზოგადი გამოცდილება 
საკორპორაციო სამართალი, M&A ტრანზაქციები, საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებების სტრუქტურირება, 

სამართლებრივი Due Diligence-ი, საერთაშორისო კომერციული ხელშეკრულებები, საერთაშორისო არბიტრაჟი, 

საერთაშორისო კერძო სამართალი და საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი, მედიაცია, ლიცენზიები და 

ნებართვები, კონკურენციის სამართალი და ნავთობისა და გაზის რეგულაციები. 

 

პუბლიკაციები: 
 

 “Recognition of Foreign Judgments in Georgian and German Law (Comparative Study)”/“Grundlagen des 
deutsch-georgischen Anerkenungsrechts”, PETER LANG, 2014.  

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=80924&concor
deid=265158  
 

 Contract Law Textbook co-author, 2014. 

http://www.ewmi-jilep.org/images/stories/books/Contract_Law/Contract_Law_Textbook_GEO.pdf  
 

 “Rechtsnatur der internationalen Gerichtsstandsvereinbarung in dem georgischen Recht: Kann die 
ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung georgischen Gerichten als Abwehrmaßnahme gegen Forum 
Shopping im Ausland dienen?” 
http://www.mpipriv.de/ww/de/pub/forschung/forschungsarbeit/ausl_ndisches_recht__rechtsver/russland_und_weitere_
gus_staat/beitrage_und_informationen_zum.cfm (http://www.mpipriv.de/) 

 

 “Recognition of Foreign Judgments in Georgia: Is the Recognition of Foreign Judgments in Georgia 
Predictable?”   

http://www.mpipriv.de/ww/de/pub/forschung/forschungsarbeit/ausl_ndisches_recht__rechtsver/russland_und_weitere_
gus_staat/beitrage_und_informationen_zum.cfm (http://www.mpipriv.de/) 

 

 Drafting and Negotiating International Commercial Contracts in light of International Sales Law, Georgian 
Business Law Review, 2015; http://nccl.ge/ge/review  
 

 Commentary of Civil Code of Georgia, co-author, commented articles 137-146; 427-454; 2016; http://www.gccc.ge/  
 

 Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Georgia and Forum selection clause / Choice of 
Jurisdiction (Brief comment on recent developments of case law by Georgian Supreme Court) 
http://www.mpipriv.de/de/pub/forschung/auslaendisches_recht/russland_und_weitere_gus/beitraege_und_informatione
n.cfm (http://www.mpipriv.de/) 

 
 

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=80924&concordeid=265158
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=80924&concordeid=265158
http://www.ewmi-jilep.org/images/stories/books/Contract_Law/Contract_Law_Textbook_GEO.pdf
http://www.mpipriv.de/ww/de/pub/forschung/forschungsarbeit/ausl_ndisches_recht__rechtsver/russland_und_weitere_gus_staat/beitrage_und_informationen_zum.cfm
http://www.mpipriv.de/ww/de/pub/forschung/forschungsarbeit/ausl_ndisches_recht__rechtsver/russland_und_weitere_gus_staat/beitrage_und_informationen_zum.cfm
http://www.mpipriv.de/
http://www.mpipriv.de/ww/de/pub/forschung/forschungsarbeit/ausl_ndisches_recht__rechtsver/russland_und_weitere_gus_staat/beitrage_und_informationen_zum.cfm
http://www.mpipriv.de/ww/de/pub/forschung/forschungsarbeit/ausl_ndisches_recht__rechtsver/russland_und_weitere_gus_staat/beitrage_und_informationen_zum.cfm
http://www.mpipriv.de/
http://nccl.ge/ge/review
http://www.gccc.ge/
http://www.mpipriv.de/de/pub/forschung/auslaendisches_recht/russland_und_weitere_gus/beitraege_und_informationen.cfm
http://www.mpipriv.de/de/pub/forschung/auslaendisches_recht/russland_und_weitere_gus/beitraege_und_informationen.cfm
http://www.mpipriv.de/


 

პრაქტიკის ადგილი/იურისდიქცია  
თბილისი, საქართველო 

 
 

სამუშაო ენები    

 
 ქართული (მშობლიური) 

 ინგლისური (თავისუფლად) 

 გერმანული (თავისუფლად) 

 რუსული (თავისუფლად) 

 
 

სხვა შესაბამისი გამოცდილება 

 
 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი 2006 - დღემდე 

 აკადემიური თანადირექტორი - ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი, თბილსის თავისუფალი უნივერსიტეტი, 2012 - 

დღემდე 

 ასოცირებული პროფესორი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, 2011 წლიდან ლექტორი მაგისტრატურაზე და 

ბაკალავრიატზე ინგლისურ და ქართულ ენებზე შემდეგ საგნებში:  

(1) საერთაშორისო კერძო სამართალი და საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი;  

(2) საერთაშორისო კომერციული ხელშეკრულებების დადება და მოლაპარაკება; საერთაშორისო ბიზნეს-

ტრანზაქციები; 

 ასისტენტ პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011 წლიდან ლექტორი მაგისტრატურაზე და 

ბაკალავრიატზე ინგლისურ, გერმანულ და ქართულ ენებზე შემდეგ საგნებში:  

(1) საერთაშორისო კერძო სამართალი;  

(2) საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი;  

(3) საერთაშორისო ნასყიდობის სამართალი (CISG); საერთაშორისო ნასყიდობის სამართლის პრაქტიკული ასპექტები  

(4) საერთაშორისო კერძო სამართალი საერთაშორისო არბიტრაჟში. 

 

 მოწვეული ექსპერტი ქართველი ადვოკატებისთვის, ნოტარიუსებისთვის და მოსამართლეებისთვის განგრძობადი 

იურიდიული განათლების ფარგლებში 

 მოწვეული ექსპერტი ევროკავშირის პროექტში სამართლებრივი ურთიერთდახმარების/ურთიერთთანმშრომლობისა და 

საქართველოს კანონმდებლობის განვითარების თაობაზე ასოცირების ხელშეკრულებისა და ჰააგის საერთაშორისო 

კერძო სამართლის კონფერენციის კონტექსტში 

                             
     

 

 
 


