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პროფესიული გამოცდილება
12/2017 – დღემდე

იურიდიული კომპანია “ბი.ელ.სი.” (BLC Law Office) – თბილისი,
საქართველო
M&A, საბანკო და ფინანსირების მიმართულების ხელმძღვანელი
უფროსი იურისტი

10/2017 – დღემდე

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა
მოწვეული ლექტორი
საგანი - შესავალი საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟში
(კურსი განკუთვნილია მე-7 სემესტრის ბაკალავრიატის
სტუდენტებისთვის)

07/2009 – 12/2017

იურიდიული კომპანია “ბი.ელ.სი.” (BLC Law Office) – თბილისი,
საქართველო
იურისტის თანაშემწე (07/2009 – 01/2010), უმცროსი იურისტი
(01/2010 – 09/2011), იურისტი (09/2011 – 06/2015), უფროსი იურისტი
(07/2015 – 12/2017)

04/2009 – 07/2009

ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია (GLCC) –
თბილისი, საქართველო
იურისტის თანაშემწე

გამოცდილება არბიტრაჟში

1

•

მხარის წარმომადგენლობა კომერციულ არბიტრაჟში ICC, SCC da LCIA მიერ
ადმინისტრირებულ დავებზე;

•

ინვესტორის წარმომადგენლობა ICSID-ის მიერ ადმინისტრირებულ საინვესტიციო
დავაზე სახელმწიფოს წინააღმდეგ (Bob Meijer v. Georgia (ICSID Case No. ARB/20/28));

•

ტრიბუნალის მდივანი GIAC-ის დავაზე;

•

საქართველოს არბიტრთა აკრედიტაციის პროგრამის 1-ლი და მე-2 მოდულის თანატრენერი (10/2019 – დღემდე)

განათლება
08/2012 – 12/2013

ოსლოს უნივერსიტეტი – ოსლო, ნორვეგია
მაგისტრის ხარისხი საზღვაო გადაზიდვების სამართალში
სამაგისტრო ნაშრომი: “მესამე პირების ჩართვა საზღვაო

არბიტრაჟში, ჩარტერის ხელშეკრულების საარბიტრაჟო დათქმის
მითითების გზით ინკორპორირება კონოსამენტში” (ინგლისის და
ნორვეგიის

კანონმდებლობის

შედარებით-სამართლებრივი

ანალიზი)
10/2009 – 02/2012

თბილისის
სახელმწიფო
საქართველო

უნივერსიტეტი

–

თბილისი,

მაგისტრის ხარისხი კერძო სამართალში

“საჯარო წესრიგთან წინააღმდეგობა,
როგორც საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულებაზე
უარის თქმის საფუძველი”
სამაგისტრო

ნაშრომი:

სწავლა სრულად დაფინანსდა სახელმწიფო გრანტით
09/2005 – 07/2009

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი

საქართველო
ბაკალავრის ხარისხი
08/2007 – 02/2008

ვილნიუსის უნივერსიტეტი – ვილნიუსი, ლიტვა
გაცვლითი პროგრამა, კერძო სამართალი

09/1994 – 06/2005

47-ე საშუალო სკოლა – თბილისი, საქართველო
საშუალო განათლების დიპლომი

ენები
ქართული - მშობლიური
ინგლისური - სრულყოფილი პროფესიული ცოდნა
2

–

თბილისი,

რუსული - დაწყებითი

პუბლიკაციები
•

“მესამე პირების ჩართვა საზღვაო არბიტრაჟში, ჩარტერის ხელშეკრულების
საარბიტრაჟო დათქმის მითითების გზით ინკორპორირება კონოსამენტში”
(ინგლისის და ნორვეგიის კანონმდებლობის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)
(“მარიუსი” - საზღვაო სამართლის სკანდინავიური ინსტიტუტის ჟურნალი, გამოცემა
#429 (ოსლო, 2013), (ISSN კოდი: 0332-7868) გვ.67-134)

•

„კომერციული არბიტრაჟის საერთაშორისო საბჭო“-ს სახელმძღვანელო 1958 წლის
ნიუ-იორკის კონვენციის განმარტებაზე: ცნობარი მოსამართლეებისათვის; 1958 წლის
ნიუ-იორკის კონვენციის განმარტებაზე „კომერციული არბიტრაჟის საერთაშორისო
საბჭო“-ს სახელმძღვანელოს ქართული თარგმანის მომზადება, ქართულ ვერსიაზე
მომუშავე გუნდის წევრი

პროფესიული ასოციაციები
12/2011 – დღემდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია (GBA)
12/2017 – დღემდე საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია (GAA)
01/2014 - დღემდე არბიტრაჟის ინიციატივა საქართველოს (AIG) წევრი
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