
ბიოგრაფია / CV 

 

პირადი ინფორმაცია  

 

გვარი სვანაძე 

სახელი გიორგი 

დაბადების თარიღი 09 მარტი 1985 წელი 

მოქალაქეობა საქართველო 

მისამართი ი. აბაშიძის 26/ა, ბინა 12, თბილისი;  

ს.ჩიქოვანის 24/ა, ბინა 83, თბილისი 

ტელეფონი 599191235 

ელ.ფოსტა giorgisvanadze@gmail.com   

ბოლო სამსახურებრივი 

პოზიცია 

შპს „იუაი საქართველოს“ იურიდიული პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი, უფროსი (ასოცირებული) იურისტი 

(იურიდიული სამსახურის უფროსი) 

 

 

განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

 

კვალიფიკაცია 

კილის ქრისტიან ალბრეხტის 

სახელობის უნივერსიტეტი, 

სამართალმცოდნეობის/იურიდიული 

ფაკულტეტი, (კილი, გერმანია)                                                         

2009-2014 სამართლის დოქტორი 

ბუცერიუსის სამართლის სკოლა და 

ოტო ბაისჰაიმის მენეჯმენტის სკოლა 

(ჰამბურგი, ვალენდარი, გერმანია) 

 

2008-2009 სამართლისა და ბიზნესის 

მაგისტრი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

2006-2008 სამართლის მაგისტრი (კერძო 

სამართლის მიმართულება), 

მაგისტრის დიპლომი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

2002-2006 სამართალმცოდნეობა, 

ბაკალავრის დიპლომი 

 

mailto:giorgisvanadze@gmail.com


აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2014 წლის 8 იანვარი 

დისერტაციის თემა „სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ცნობის გერმანული 
და ქართული სამართლის საფუძვლები - შედარებით-
სამართლებრივი ანალიზი“ 

მინიჭებული კვალიფიკაცია სამართლის დოქტორი / PhD – Doctor of Laws/Doktor der 
Rechte 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება, 
15/10/2014, MES 8 14 00802545 

 
 

სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

 

30/03/2016 - დღემდე 

 

შპს „იუაი საქართველო“ / „EY Georgia“, იურიდიული პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი (საქართველო, თბილისი)  

 

01/06/2013 – 30/03/2016 შპს „დელოიტი და ტუში“ / „Deloitte&Touche“, უფროსი იურისტი 

(იურიდიული სამსახურის უფროსი) (საქართველო, თბილისი) 

 

30/04/2011 - 01/06/2013 შპს „როდლი და პარტნიორები“ / “Rödl & Partner”, უფროსი იურისტი, 

(საქართველო, თბილისი) 

 

04/10/2010 - 03/01/2011 „ბაიტენ ბურკჰარდტ“ / “BEITEN BURKHARDT Rechtsanwälte“, 

მეცნიერ-ასისტენტი/პრაქტიკანტი , (გერმანია, ბერლინი) 

05/10/2009 - 25/12/2009, 

09/08/2010 - 21/09/2010 

 

„ვაიტნაუერი“ / „WEITNAUER Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater“, მეცნიერ-ასისტენტი/პრაქტიკანტი, (გერმანია, 

ბერლინი) 

 

23/02/2009 - 17/04/2009 „ლებუნ & პუხტა“ / „LEBUHN & PUCHTA Rechtsanwälte“, 

პრაქტიკანტი, (გერმანია, ჰამბურგი) 

02/2007 - 08/2008 

 

შპს „საქართველოს მინისა და მინერალურ წყლების კომპანია“ („აი-

დი-ეს ბორჯომი“), იურისტი, (საქართველო, თბილისი) 

 

10/2007 - 07/2008 

 

საადვოკატო ფირმა - ჭელიძე და პარტნიორები, იურისტი, 

(საქართველო, თბილისი) 

 

10/2006 - 02/2007 

 

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველო / Millennium Challenge Georgia, 

პრაქტიკანტი, (საქართველო, თბილისი) 

 



03/2006 - 07/2006 თბილისის სააპელაციო სასამართლო, პრაქტიკანტი 

 

10/2005 - 12/2005 საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი, პრაქტიკანტი 

 

 

შეთავსებით მუშაობა  

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2012 წლიდან დღემდე თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლასთან 

არსებული ბიზნეს-სამართლის ეროვნული ცენტრის აკადემიური 

თანა-დირექტორი 



პედაგოგიური გამოცდილება 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტი - 

2010 წლიდან - დღემდე 

ბაკალავრიატი, 

 

მაგისტრატურა, 

 

გერმანულ-

ენოვანი 

მაგისტრატურა 

კიოლნის 

უნივერსიტეტის 

სამაგისტრო 

პროგრამა LL. M. 

zu Köln 

ბაკალავრიატი:  

(1) საერთაშორისო კერძო 

სამართალი; 

(2) საერთაშორისო სამოქალაქო 

საპროცესო სამართალი; 

(3) საერთაშორისო ნასყიდობის 

სამართალი. 

 

მაგისტრატურა: 

(1) საერთაშორისო კერძო 

სამართალი საერთაშორისო 

არბიტრაჟში; 

(2) საერთაშორისო ნასყიდობის 

სამართლის პრაქტიკული 

ასპექტები (საგანი ისწავლება 

ინგლისურ ენაზე) - Practical 

Aspects of International Sales 

Law 

 

LL. M. zu Köln: 

(1) ევროპისა და საერთაშორისო 

კერძო და საპროცესო 

სამართალი (საგანი 

ისწავლება გერმანულ ენაზე) 

– Europäisches und 

Internationales Privat- und 

Zivilprozessrecht 

 

თბილისის თავისუფალი 

უნივერსიტეტის სამართლის 

სკოლა  

2011 წლიდან - დღემდე 

ბაკალავრიატი, 

მაგისტრატურა 

ბაკალავრიატი:  

(1) საერთაშორისო კერძო 

სამართალი; 

(2) საერთაშორისო სამოქალაქო 

საპროცესო სამართალი; 

 

მაგისტრატურა: 

(1) საერთაშორისო ბიზნეს-

ტრანზაქციები; 

 



კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატ

ის 

ნომერი 

06/2014 - 02/2015 

 

PACE LAW SCHOOL INSTITUTE OF 

INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW 

CERTIFICATE PROGRAM ON 

INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW 

& INTERNATIONAL ALTERNATIVE 

DISPUTE RESOLUTION (US, 

online/distance) 

 

Certificate 

25/07/2010-07/08/2010 

 

Tulane University School   of Law/the 

Institute Anwaltsrecht Humboldt 

University, (Berlin, Germany) Summer 

School in  INTERNATIONAL 

COMMERCIAL LAW & 

INTERNATIONAL ALTERNATIVE 

DISPUTE RESOLUTION 

Certificates 

02/07/2006-16/07/2006  

 

European Public Law Centre                                                                                                  

(Maronia, Greece), Summer School in 

European Law and Affairs/Human 

Rights Protection, International 

Criminal  Law 

Certificate 

10/2002-12/2002; 

10/2004-12/2004; 

24/2005-06/2005; 

04/2006-06/2006; 

04/2004-06/2004; 

10/2004-12/2004. 

 

Ministry of Justice of Georgia, Training 

Centre of Justice                                                    

(Tbilisi, Georgia): 

 Business Law 

 Constitutional Law 

 Civil Law/Claim 

System/Transactions 

 Contract Law/German 

Language for Lawyers 
 

 

Certificates 



პუბლიკაციები 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

კონკურსანტის გვარი 

გამოყოფილი უნდა 

იქნეს მუქი შრიფტით 

პუბლიკაციის 

სახეობა 

(მონოგრაფია, 

სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, 

ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები 

(Proceedings)  და 

სხვა) 

პუბლიკაციის 

სათაური, ავტორები, 

ჟურნალის/ 

გამომცემლობის 

დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის 

ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

1 

თანაავტორი: 

გიორგი სვანაძე 

 

 

პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო 

საერთაშორისო 

სამართლებრივი 

ურთიერთდახმარება 

სამოქალაქო საქმეებზე  

http://lawlibrary.info/ge/

books/giz2018_ge_saert_s

amoq_urtiertdaxmareba_

samoq_saqmeebze.pdf  

20
18

 

2 

თანაავტორი: 

გიორგი სვანაძე 

 

 

პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო 

 

ჰააგის 1980 წლის 

კონვენცია „ბავშვთა 

საერთაშორისო 

გატაცების სამოქალაქო 

ასპექტების შესახებ“ 

http://lawlibrary.info/ge/

books/giz2018_ge_Haagis

-1980-Konvencia.pdf 

 

20
18

 

http://lawlibrary.info/ge/books/giz2018_ge_saert_samoq_urtiertdaxmareba_samoq_saqmeebze.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2018_ge_saert_samoq_urtiertdaxmareba_samoq_saqmeebze.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2018_ge_saert_samoq_urtiertdaxmareba_samoq_saqmeebze.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2018_ge_saert_samoq_urtiertdaxmareba_samoq_saqmeebze.pdf
http://nccl.ge/ge/review
http://nccl.ge/ge/review
http://nccl.ge/ge/review
http://nccl.ge/ge/review
http://nccl.ge/ge/review
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2018_ge_Haagis-1980-Konvencia.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2018_ge_Haagis-1980-Konvencia.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2018_ge_Haagis-1980-Konvencia.pdf


3 

გიორგი სვანაძე 

 

 

სტატია 

Perspectives on 

Reciprocal Judicial 

Cooperation in Civil and 

Commercil Matters 

between EU Member 

States and Georgia: 

Which Way Forward? 

http://genolaw.org/image

s/files/5390GLJ-Journal-

ENG-web.pdf 

20
17

 

4 გიორგი სვანაძე სტატია 

Choice of law in 

Employment Agreements 

with International 

Connections 

http://www.ey.com/Publi

cation/vwLUAssets/ey-

labor-and-employment-

law-strategic-global-

topics-fall-2016-

edition/$FILE/EY-labor-

and-employment-law-

strategic-global-topics.pdf 
20

16
 

5 
თანაავტორი: 

გიორგი სვანაძე 
სტატია 

Ruling on shareholder 

liabilities in limited 

liability companies 

http://www.ey.com/Publi

cation/vwLUAssets/ey-

corporate-and-

commercial-law-global-

update-2016/$FILE/EY-

corporate%20-

commercial-law-update-

winter-2016.pdf 

 

20
16

 

http://genolaw.org/images/files/5390GLJ-Journal-ENG-web.pdf
http://genolaw.org/images/files/5390GLJ-Journal-ENG-web.pdf
http://genolaw.org/images/files/5390GLJ-Journal-ENG-web.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-labor-and-employment-law-strategic-global-topics-fall-2016-edition/$FILE/EY-labor-and-employment-law-strategic-global-topics.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-labor-and-employment-law-strategic-global-topics-fall-2016-edition/$FILE/EY-labor-and-employment-law-strategic-global-topics.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-labor-and-employment-law-strategic-global-topics-fall-2016-edition/$FILE/EY-labor-and-employment-law-strategic-global-topics.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-labor-and-employment-law-strategic-global-topics-fall-2016-edition/$FILE/EY-labor-and-employment-law-strategic-global-topics.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-labor-and-employment-law-strategic-global-topics-fall-2016-edition/$FILE/EY-labor-and-employment-law-strategic-global-topics.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-labor-and-employment-law-strategic-global-topics-fall-2016-edition/$FILE/EY-labor-and-employment-law-strategic-global-topics.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-labor-and-employment-law-strategic-global-topics-fall-2016-edition/$FILE/EY-labor-and-employment-law-strategic-global-topics.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-labor-and-employment-law-strategic-global-topics-fall-2016-edition/$FILE/EY-labor-and-employment-law-strategic-global-topics.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-corporate-and-commercial-law-global-update-2016/$FILE/EY-corporate%20-commercial-law-update-winter-2016.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-corporate-and-commercial-law-global-update-2016/$FILE/EY-corporate%20-commercial-law-update-winter-2016.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-corporate-and-commercial-law-global-update-2016/$FILE/EY-corporate%20-commercial-law-update-winter-2016.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-corporate-and-commercial-law-global-update-2016/$FILE/EY-corporate%20-commercial-law-update-winter-2016.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-corporate-and-commercial-law-global-update-2016/$FILE/EY-corporate%20-commercial-law-update-winter-2016.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-corporate-and-commercial-law-global-update-2016/$FILE/EY-corporate%20-commercial-law-update-winter-2016.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-corporate-and-commercial-law-global-update-2016/$FILE/EY-corporate%20-commercial-law-update-winter-2016.pdf
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