
      სახელი გვარი ზვიად კორძაძე      

  

      პროფესია/ პოზიცია  იურისტი 

                       
                              
                                    
მოქალაქეობა: საქართველო 
ამჟამინდელი თანამდებობა: ,,კორძაძის საადვოკატო ბიუროს“ მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი, 

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

                
პროფესიული გამოცდილება                  

2003-დღემდე               მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი 

         კს „კორძაძის საადვოკატო ბიურო“ 

➢ სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი, სამოქალაქო, სამეწარმეო, 

ჯანდაცვის, ადმინისტრაციული, შრომის, საოჯახო და 

საერთაშორისო კერძო სამართალი 

2014-დღემდე             ასოცირებული პროფესორი 

        ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (გაუ) 

სასწავლო კურსი: 

➢ ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა 

➢ იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა   

2014-დღემდე მოწვეული ლექტორი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სასწავლო კურსი: 

➢ ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა 

➢ იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა   

2014-2016 მოწვეული ლექტორი 

       შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

სასწავლო კურსი: 

➢ ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა 

2006-2008 გენერალური დირექტორი 

        ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი 

1996-2002 მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი 

        „კორძაძე და სვანიძე - ადვოკატები“ 

            
გამოცდილება არბიტრაჟში  

2017 გამგეობის წევრი, გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე 



საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის საერთაშორისო 

საარბიტრაჟო   ცენტრი 

2013-2017 გამგეობის წევრი 

          საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია 

2002-დღემდე პარტნიორი, არბიტრი 

          შპს თბილისის საარბიტრაჟო პალატა 

                                                          

განათლება 

2012-დღემდე               ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (გაუ) 

➢ სამართლის სადოქტორო პროგრამა 

2003 ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო (სისხლის 

სამართალი/სამოქალაქო სამართალი) სპეციალიზაციით 

1995-1998 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და 

სამართლის  ინსტიტუტის ასპირანტურა (სპეციალობა: სისხლის 

სამართალი) 

➢ თემა: სასჯელის მოტივაციური ზემოქმედება 

1989-1994 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

➢ დიპლომი წარჩინებით - 5 წლიანი სრული კურსი 

სპეციალობით სამართალმცოდნეობა (სამართლის მაგისტრის 

ხარისხი)  

 

ზოგადი გამოცდილება 

2018-დღემდე               აღმასრულებელი საბჭოს წევრი 

         საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

2017 სამთავრობო კომისიის წევრი 

                                              ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 

მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის სამთავრობო კომისია  

2016-2017 კომისიის წევრი 

                                       საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 

2014-დღემდე თავმჯდომარე 

          საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია 

2013-2015 ეთიკის კომისიის წევრი 

          საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

2012-2016 გამგეობის წევრი 

          სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა) 

2011-2013 სასწავლო ცენტრის საგანმანათლებლო საბჭოს თავმჯდომარე, 

ჟურნალის რედაქტორი 

          საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 



2010-2013 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭოს წევრი 

2010-2013 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა სამინისტროს იურიდიული დახმარების 

სამსახურის მონიტორინგის საბჭოს წევრი 

2006-2013 აღმასრულებელი საბჭოს წევრი 

          საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

2005-2006   საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საზოგადოებრივი (სახაზინო) 

ადვოკატის სამსახურის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი 

2002 საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, კანონიერებისა 

და ადმინისტრაციული რეფორმების კომიტეტის სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს წევრი 

2001 საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოს წევრი 

1997-1998   საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს ადამიანის 

უფლებათა დაცვის გადაუდებელი საორგანიზაციო ღონისძიებათა 

შემმუშავებელი საუწყებათაშორისო კომისიის წევრი 

1995-2006 გამგეობის წევრი 

           საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

 ხელნაწერთა ინსტიტუტის მეგობართა საზოგადოების გამგეობის 

წევრი 

 თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის საბჭოს წევრი 

 საქართველოს ფეხბურთელთა ასოციაციის გამგეობის წევრი 

 საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ანტი-დოპინგური 

სააპელაციო კომისიის თავმჯდომარე და საქართველოს სპორტული 

არბიტრაჟის არბიტრი 

 

პრაქტიკის ადგილი/იურისდიქცია  

საქართველო 

 

სამუშაო ენები    

ქართული, რუსული 

 

სხვა შესაბამისი გამოცდილება 

2016-დღემდე  მმართველი პარტნიორი 

      თბილისის სამართლის სკოლა  

2016-დღემდე პარტნიორი 

      ზვიად კორძაძის გამომცემლობა  

2014 პარტნიორი 

      ბარბალეს მარანი 

          



                             

     

 

 
 
   


