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პრეზენტაციები / PRESENTATIONS

13.05.2013 ბიზნეს სამართლის ელექტრონული რესურსების პრეზენტაცია

10:30 – 12:30

კონკურენციის მარეგულირებელი სამართალი აშშ-ში
Competition Law in the United States: Regulating Unilateral Acts and
Horizontal Agreements
მერი რამირეზი / Mary Ramirez
კონკურენციის პოლიტიკის რეფორმა საქართველოში
Competition Policy Reform in Georgia
მანანა შურღულაია / Manana Shurghulaia

12:30 – 13:00

ლანჩი / Lunch-Break

13:00 – 15:00

საქართველოს შრომის კანონმდებლობის რეფორმის
შედარებითი ანალიზი
Comparative analysis of proposed amendments to Georgian Labor Code
ჯო მასტროსიმონი / Joe Mastrosimone
გიორგი სვანაძე / George Svanadze
არჩილ გიორგაძე / Archil Giorgadze

Presentation of Commercial Law Online Resources
18:00

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვისათვის შერჩეული
სტატიების ავტორთა დაჯილდოვება Awarding authors of the best
articles for Georgian Business Law Review

საჯარო ლექციები / OPEN LECTURES *

15.05.2013 * სამუშაო ენა: ინგლისური. დასწრება შესაძლებელია წინასწარი
რეგისტრაციით www.nccl.ge
მოთხოვნათა უზრუნველყოფის აშშ-ი მოქმედი სისტემა / The U.S.
16:00 – 17:30 Lien System: Loan security through a hierarchy of rights to collateral value
ანდრეა ბოიაკი / Andrea Boyack
17:30

შესვენება / Break with Coffee and Snacks

18:00 – 19:30

საერთაშორისო ბრძოლა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ /
The international fight against money laundering
მერი რამირეზი / Mary Ramirez

COMMERCIAL LAW WEEK

18.05.2013
9:30 – 10:00

რეგისტრაცია / Registration

16.05.2013 მიმზიდველი ბიზნესსექტორისათვის? / Does Pro-Business Employment

10:00 – 12:00

Law Attract Business?: A Review of American Right-to-Work Laws Effect on
16:00 – 17:30 Management and Labor
ჯო მასტროსიმონი / Joe Mastrosimone

საერთაშორისო დაბეგვრის ცალკეული პრობლემური საკითხები
აშშ-სა და საქართველოში
Overview of the general US policies concerning international taxation
უილ ფოსტერი / Will Foster
რუსლან ახალაია / Ruslan Akhalaia

12:00 – 12:30

ლანჩი / Lunch-Break

12:30 – 14:30

ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირგასამტეხლოს მუხლების
მოქმედება საქართველოსა და აშშ-ს რეალობაში
Liquidated damages clauses in contracts, US and Georgian perspective
ანდრეა ბოიაკი / Andrea Boyack
ქეთევან მესხიშვილი / Ketevan Meskhishvili

14:30 – 15:00

შესვენება / Coffee and snacks

15:00 – 17:00

კლიენტის ინტერვიურებისა და სასამართლოში საქმის
წარმოდგენის პრაქტიკული ასპექტები
A Practical Approach to Interviewing and Trial Skills
ჯანეტ თომპსონ ჯექსონი / Janet Thompson Jackson
ირაკლი კორძახია / Irakli Kordzakhia

17:00

სიმპოზიუმის დახურვა / Closing remarks

არის თუ არა ბიზნესზე ორიენტირებული შრომის კანონმდებლობა

17:30

შესვენება / Break with Coffee and Snacks

დელავერის ხიბლი: როგორ იქმნება მიმზიდველი კორპორატიული
იურისდიქცია / The Allure of Delaware: Designing an Attractive Corporate
18:00 – 19:30
Jurisdiction
უილ ფოსტერი / Will Foster

სიმპოზიუმი / SYMPOSIUM **
17.05.2013

** სამუშაო ენა: ინგლისური/ქართული. უზრუნველყოფილია
სინქრონული თარგმანი. დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ
წინასწარი რეგისტრაციით www.nccl.ge

09:30 – 10:00

რეგისტრაცია / Registration of Participants

10:00 – 10:30

გახსნა / Welcome speeches
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უილიამ ფოსტერი
WILLIAM E. FOSTER
სამართლის ასოცირებული
პროფესორი, უოშბორნის
სამართლის სკოლა
Associate Professor of Law,
Washburn University School of Law

რუსლან ახალაია
RUSLAN AKHALAIA
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის
მოწვეული პროფესორი,
შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე
Guest Lecturer at Free University of Tbilisi
Deputy Director at Georgian Revenue Service

პროფესორი ფოსტერი ასწავლის საგადასახადო და ტრანზაქციულ სამართალს, ინდივიდუალური შემოსავლების დაბეგვრას, საგადასახადო პოლიტიკას, ბიზნეს საწარმოების
დაბეგვრას, შეწყმასა და შესყიდვას.

რუსლან ახალაია არის საქართველოს შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე და
ამავე დროს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი საქართველოს
საგადასახადოს სამართალში.

პროფესორი ფოსტერი უოშბორნში დასაქმებამდე მუშაობდა იურიდიულ კომპანია
Friday, Eldredge & Clark არკანზასში, სადაც ის ხელმძღვანელობდა საგადასახადო და
საკორპორაციო საკითხების მიმართულებას. ფლობს სამართლის დოქტორის ხარისხს
არკანზასის უნივერსიტეტიდან, ხოლო მაგისტრის ხარისხს - ნიუ-იორკის უნივერსიტეტიდან.
იყო ასისტენტ ინსტრუქტორი არკანზასის სამართლის სკოლაში, სადაც ასწავლიდა
არასამეწარმეო ორგანიზაციებსა და კორპორაციების შერწყმასა და შესყიდვას.

2013 წლამდე იგი იყო იურიდიული ფირმა „ბი-ელ-სი“-ის ადვოკატი საგადასახადო,
სამოქალაქო, სამეწარმეო და ენერგოსამართლის სფეროებში. ასევე იყო „ერნსტ ენდ იანგი“ის საგადასახადო და იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის თანაშემწე თბილისში. რუსლან
ახალაია იყო ადმინისტრაციული სამართლის ექსპერტი ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენელი
პროკურატურის რეფორმების პროექტის ფარგლებში, იყო იურისტი და პროდუქტების დიზაინის
მენეჯერი სადაზღვეო კომპანია „ალდაგში“.

პროფესორი ფოსტერი არის არკანზასის შტატის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

რუსლან ახალაია ფლობს საგადასახადო სამართლის მაგისტრის ხარისხს მაასტრიხტის
უნივერსიტეტიდან (ჰოლანდია), ასევე ლუვენის კათოლიკური უნივერისტეტის (ბელგია)
სამართლის მაგისტრის ხარისხსა
და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობებისა და
იურისტის დიპლომს.

Professor Foster’s teaching and scholarship are devoted to tax and transactional matters. He
teaches courses in Taxation of Individual Income, Tax Policy, Taxation of Business Enterprises,
and Mergers and Acquisitions. His scholarship has examined tax issues related to litigation
recoveries and political and historical influences on the tax code.
Before coming to Washburn, Professor Foster was an attorney at Friday, Eldredge & Clark, LLP, in
Fayetteville, Arkansas, where he focused on tax and corporate matters. His practice extended to
private equity and financing matters for a variety of companies, as well as corporate acquisitions
and reorganizations. Professor Foster received his J.D. from the University of Arkansas, and his
LL.M. in Taxation from New York University. He has been an adjunct instructor at the University
of Arkansas School of Law in Fayetteville, where he taught Nonprofit Organizations and Mergers
and Acquisitions. Professor Foster is a member of the Bar of the State of Arkansas and the
Federal District Courts for the Western and Eastern Districts of Arkansas.
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2012 წლიდან რუსლან ახალაია არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

Mr. Akhalaia is a Deputy Director General of Revenue Service of Georgia. Besides he is a guest
Lecturer of Georgian tax law course at Free University of Tbilisi Law School. He is also an
associate at BLC Law Firm in the areas of Tax, Civil, Corporate and Energy Law. He has worked as
an advanced assistant for Ernst and Young LLC in Tax & Legal Department in Tbilisi, has served as
an Administrative Law Expert in framework of the Public Prosecutor’s Oﬃce reform project and
for British Council Georgia, as a lawyer at Insurance Company Aldagi.. Mr. Akhalaia has received
his LL.M degree in Tax Law from Maastricht University as well as LL.M with Cum Laude from
Katholieke Universiteit Leuven in Belgium and Diploma of MA in Law with Honors in Tbilisi State
University. Since 2012 he is a member of the Georgian Bar Association.
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ჯოზეფ მასტროსიმონი
JOSEPH P. MASTROSIMONE
სამართლის ასოცირებული
პროფესორი, უოშბორნის
სამართლის სკოლა
Associate Professor of Law,
Washburn University School of Law

უოშბორნის სამართლის სკოლაში დასაქმებამდე, პროფესორი მასტროსიმონი გახლდათ
ასისტენტ პროფესორი კანზასის სამართლის სკოლასა და ჯორჯ ვაშინგტონის სამართლის
სკოლაში, სადაც ასწავლიდა სამართლებრივ წერასა და კვლევას. ათწლეულზე მეტი ხნის
განმავლობაში მუშაობდა სახელმწიფო სააგენტოებსა და იურიდიულ ფირმებში შრომის
სამართლის სფეროში. მუშაობდა კანზასის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში მთავარ
იურიდიულ მრჩევლად და ეროვნული შრომის კომიტეტის უფროს იურიდიულ მრჩევლად. მას
ასევე ჰქონდა პრაქტიკა Stinson Morrison Hecker and Crowell & Moring-ში, სადაც კონსულტაციებს
უწევდა ხელმძღვანელობას შრომისა და დასაქმების საკითხებში, წარმოადგენდა მენეჯმენტს
შრომისა და დასაქმების საქმეებზე დავებში. პროფესორმა მასტროსიმონიმ წარჩინებით
მიიღო სამართლის დოქტორის ხარისხი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში, სადაც იყო “ჯორჯ
ვაშინგტონის სამართლის მიმოხილვის” სტატიების რედაქტორი და დაჯილდოვდა W. Fields
შრომის სამართლის ორდენითა და Lawrence E. Siebel-ის სამახსოვრო პრიზით დასაქმების
სამართალში.

Before joining Washburn Law, Professor Mastrosimone was an adjunct professor at the
University of Kansas Law School and at the George Washington University Law School where
he taught courses in legal research and writing. For more than a decade he has dedicated his
career to labor and employment law while working for government agencies and law firms. He
served as the Chief Legal Counsel for the Kansas Human Rights Commission and as Senior Legal
Counsel to the former chairman of the National Labor Relations Board. He also practiced with
Stinson Morrison Hecker and Crowell & Moring where he counseled management on labor
and employment matters and represented management in labor and employment litigation.
Professor Mastrosimone received his J.D., with highest honors from The George Washington
University Law School where he was a notes editor of The George Washington University Law
Review, the recipient of the Ogden W. Fields Labor Law Award and the Lawrence E. Siebel
Memorial Prize for employment law, and a member of the Order of the Coif.
He is licensed to practice law in Kansas, Missouri, Virginia, and Washington, D.C. Professor
Mastrosimone’s scholarly interests include legal education, acquisition of client counseling
skills, employment law, and labor law.
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გიორგი სვანაძე
GEORGE SVANADZE
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის
ასისტენტ-პროფესორი, ბიზნეს სამართლის
ეროვნული ცენტრის აკადემიური თანადირექტორი
Assistant-Professor of Law, Free University of Tbilisi,
Academic Co-Director at the National
Center for Commercial Law
გიორგი სვანაძე მუშაობდა სხვადასხვა იურიდიულ კომპანიებსა და კორპორაციებში
გერმანიასა და საქართველოში, მათ შორის BEITEN BURKHARDT Rechtsanwälte, WEITNAUER
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, LEBUHN & PUCHTA Rechtsanwälte და Georgian Glass and
Mineral Waters Co.-ში. ბოლო 2 წლის განმავლობაში იგი იყო საერთაშორისო იურიდიული და
აუდიტორული კომპანიის Rödl & Partner-ის მთავარი იურისტი (Senior Associate). ამჟამად გიორგი
სვანაძე არის Deloitte & Touche-ის უფროსი იურისტი. ასევე არის თბილისის თავისუფალი
უნივერსიტეტისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასისტენტ-პროფესორი და ასწავლის კიოლნის უნივერსიტეტისა და თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამაზე, LL.M Cologne (Köln, Germany). მან
დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი და მიღებული აქვს ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი, ხოლო მოგვიანებით
მიიღო MLB (Master of Law and Business) ხარისხი ბუცერიუსის სამართლის სკოლასა და ოტო
ბაისჰაიმის მენეჯმენტის სკოლაში (Bucerius Law School/WHU Otto Beisheim School of Management,
Hamburg & Vallendar, Germany). ამჟამად მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე საერთაშორისო
სამოქალაქო საპროცესო და საერთაშორისო კერძო სამართლის მიმართულებით (ChristianAlbrechts-Univeristy, Kiel, Germany).

Before joining Free University of Tbilisi Law School Mr. Svanadze has worked at diﬀerent law
firms and corporation in Germany and Georgia, including BEITEN BURKHARDT Rechtsanwälte,
WEITNAUER Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, LEBUHN & PUCHTA Rechtsanwälte and
Georgian Glass and Mineral Waters Co. During last 2 years Mr. Svanadze worked as a Senior
Associate Lawyer at Rödl & Partner (International Legal, Tax, Audit, Accounting, Business
Advisory Company). Currently he is working as a Senior Associate Lawyer of Deloitte &
Touche. Besides Mr. Svanadze is an Assistant-Professor at Free university of Georgia as well as
in Tbilisi state University. Also he is a lecturer at LL.M Cologne (Köln, Germany) – Tbilisi State
University. Mr. Svanadze graduated from Tbilisi State University with a diploma in Bachelor
and Master of Laws. Then he continued his education at the Bucerius Law School and WHU
Otto Beisheim School of Management, Hamburg & Vallendar, Germany and gained MLB
(Master of Law and Business) degree. At present, he is a PhD-candidate at Christian-AlbrechtsUniveristy, Kiel, Germany in a field of international Private and international Litigation Law
(conflict of laws).

6

ჯანეტ თომპსონ ჯექსონი
JANET THOMPSON JACKSON
სამართლის პროფესორი, სამართლის კლინიკის
თანახემძღვანელი, უოშბორნის
სამართლის სკოლა
Interim Co-director of the Law Clinic and Professor of
Law, Washburn University School of Law

ჯანეტ თომსონ ჯექსონი უოშბორნის სამართლის სკოლას 2004 წელს შეუერთდა. პროფესორ
ჯექსონს აქვს როგორც თეორიულ სფეროში, ასევე სამართლის კლინიკაში სწავლების
გამოცდილება. ასწავლის საკუთრების სამართალს, მისი დამსახურებით კი უოშბორნის
სამართლის სკოლის კურიკულუმში შევიდა საგნები: „სამეწარმეო სამართალი“ და „რასები და
სამართალი“. ასევე ასწავლის და ხელმძღვანელობას უწევს სტუდენტებს მცირე ბიზნესისა და
გარიგებების სამართლის კლინიკაში. პროფესორი ჯექსონი ხშირად არის მიწვეული სპიკერი
არაკომერციული სამართლისა და მმართველობის სფეროში (nonprofit law and governance)
და არის Mainstream Inc., კანზასის არასამეწარმეო ასოციაციისა და საგანმანათლებლო
სამართლიანობის, სრულყოფილებისა და კვლევის ბრაუნის ფონდის გამგეობების წევრი.
პროფესორი ჯექსონი სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას ეწევა სამეწარმეო, საკუთრებისა და
დაბალშემოსავლიანი კომუნისათვის სოციალური სამართლიანობის სფეროებში. უოშბონის
უნივერსიტეტში სწავლებამდე, პროფესორი ჯექსონი ასწავლიდა და ხელმძღვანელობას
უწევდა სტუდენტებს ბალტიმორის სამართლის სკოლის სათემო განვითარების კლინიკაში,
აგრეთვე, როგორც ასოცირებული პროფესორი ასწავლიდა სამართლებრივ წერასა და
სამოქალაქო უფლებათა სამართალს კოლუმბიის ოლქში, დევიდ ა. კლარკის სამართლის
სკოლაში.

Janet Thompson Jackson joined Washburn University School of Law in 2004. Professor
Jackson values her experiences as an instructor in both doctrinal and clinical education. She
teaches Property in addition to courses that she has had the opportunity to introduce into the
Washburn law school curriculum, Entrepreneurial Law and Race and the Law. She also teaches
and supervises students in the Small Business and Transactional Law Clinic. Professor Jackson
is a frequent speaker in the area of nonprofit law and governance and serves on the boards
of Mainstream Inc., d/b/a the Kansas Nonprofit Association and the Brown Foundation for
Educational Equity, Excellence, and Research. Professor Jackson’s scholarship links her interests
in entrepreneurship, property, and social justice for low-income communities. Prior to teaching
at Washburn, Professor Jackson taught and supervised students as a Clinical Fellow in the
Community Development Clinic at the University of Baltimore School of Law and taught legal
writing and civil rights law as an Adjunct Professor at the University of the District of Columbia
David A. Clarke School of Law.
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ირაკლი კორძახია
IRAKLI KORDZAKHIA
ადვოკატი და ეთიკის
კომისიის წევრი
Member of Georgian Bar Association and
Member of Ethics Commission

ირაკლი კორძახია არის სხვადასხვა პროფესიული ორგანიზაციების - ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის, ადვოკატთა ასოციაციის, საქართველოს ლიზინგის ასოციაციის წევრი და
ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე. მან დაამთავრა თბილისის
სახელმწიფო უნიერსიტეტის ჰუმანიტარული სპეციალობების ფაკულტეტი, თბილისის
სახელმწიფო უნიერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. ასევე ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ევროპული სამართლის მაგისტრის ხარისხს და UC Davis-ის (კალიფორნია, აშშ) სერტიფიკატს
საბანკო საქმიანობის წარმოებაში.
1999-2002 წლებში მუშაობდა მსოფლიო ბანკისა
და IFAD-ის საკრედიტო კავშირების
განვითარების ცენტრში საკრედიტო კავშირების კანონპროექტის შექმნაზე, ატარებდა ლექციებს
საკრედიტო კავშირების მენეჯერებისთვის. ასევე IBRD-ის პროექტის ფარგლებში მუშაობდა
ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცვლილებებზე - კერძოდ,
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისობაზე ევროკავშირის დირექტივებთან. ACDI/
VOCA-ს მიერ განხორციელებული USAID-ის პროექტის ფარგლებში მუშაობდა ლიზინგის
კანონპროექტზე. ირაკლი კორძახია სხვადასხვა პერიოდში იყო IBRD-სა და IFC-ის ადგილობრივი
ექსპერტი, სს “აბსოლუტ ბანკისა” და სს “თბილინტერბანკის” იურიდიული სამსახურის უფროსი.

Mr. Irakli Kordzakhia is the member of GBA since 2007. He works as a lawyer since 1993 year. He
studied has graduated from Tbilisi State University, degree in Physics and from Grigol Robakidze
University with a major in Jurisprudence. Besides he holds a Master degree in European Law
and UC Davis (California) Banking Certificate.
Irakli Kordzakhia has worked for the World Bank and IFAD Credit Union Development Center
and participated in drafting of the Law on Credit Unions and has drafted amendments to the
telecommunications regulatory framework within the framework of the IBRD Project – in
particular, he worked on the compatibility of legal acts with the EU Directives. In 2004-2009
he participated in drafting of the Leasing Law within the framework of the USAID Project
implemented by ACDI/VOCA and as a local expert for IBRD and IFC, JSC Absolute Bank, JSC
Tbilinterbank. He was the Chairman of the Ethics Commission at the Georgian Bar Association
in 2010-2012.
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ანდრეა ბოიაკი
ANDREA J. BOYACK

ქეთევან მესხიშვილი
KETEVAN MESKHISHVILI

სამართლის ასოცირებული პროფესორი,
უოშბორნის სამართლის სკოლა
Associate Professor of Law,
Washburn University School of Law

თბილისის სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლე
Judge of Tbilisi A
Appellate
ppellate Court

პროფესორი ბოიაკი არის მიწვეული პროფესორი ფორდჰემის უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლაში, ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლასა და ამერიკის კოლუმბიის
კათოლიკური უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. აკადემიაში შესვლამდე, პროფესორი
ბოიაკი 13 წლის განმავლობაში საქმიანობდა ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში, საკორპორაციო
და უძრავი ქონების სამართალში სხვადასხვა კომპანიაში Reed Smith; Fried, Frank, Harris, Shriver
& Jacobson; Orrick, Herrington & Sutcliffe; Goodwin Proctor; and O’Melvenly & Meyers. აგრეთვე იყო
Toll Brothers, Inc.-ის შიდა რეგიონული მრჩეველი.

ქეთევან მესხიშვილი 2010 წლიდან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეა.
სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, სასამართლოს
სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის მთავარ სპეციალისტად,
სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანაშემწედ. 2006-2009 წლებში იყო
თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის
ასისტენტ-პროფესორი, ხოლო 2008-2009 წლებში კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის
სამართლის სკოლის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის დეპარტამენტის დირექტორი.

სამართლის სკოლაში სწავლის პერიოდში, იყო „ვირჯინიის საერთაშორისო სამართლის
მიმოხილვის“ სტატიების რედაქტორი და ორგანიზებას უწევდა ფილიპ ჯესაპის საერთაშორისო
სამართლის იმიტირებულ სასამართლო შეჯიბრს, სამართლის სკოლის დამთავრების შემდეგ
კი იყო ნიუ-იორკის შტატის აღმოსავლეთ ოლქის მოსამართლის, ჯორჯ გლისონის ასისტენტი.

ქეთევან მესხიშვილი 2009 წლიდან არის ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დოქტორანტი, ხოლო 2010 წლის 1 დეკემბრიდან - თბილისის სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლე.

ანდრეა ბოიაკი არის უძრავი ქონების კრიზისის თემაზე სტატიებისა და მოხსენებების ავტორი.

Professor Boyack has been a visiting professor at Fordham University School of Law, George
Washington University School of Law, and Catholic University of America Columbus School of
Law. Prior to entering academia, Professor Boyack practiced corporate and real estate law for
13 years in New York City and the Washington, D.C. area with Reed Smith; Fried, Frank, Harris,
Shriver & Jacobson; Orrick, Herrington & Sutcliﬀe; Goodwin Proctor; and O’Melvenly & Meyers.
She also served as in-house regional counsel to Toll Brothers, Inc., the largest publicly held
national development company.
While in law school, she was notes editor for the Virginia Journal of International Law and
directed the Philip C. Jessup International Moot Court Competition. After law school, Professor
Boyack clerked for Judge John Gleeson of the U.S. District Court, Eastern District of New York.

Since December 2010, Mrs. Ketevan Meskhisvhili is a Judge of Tbilisi Appellate Court.
Before becoming a judge she had been working at the Supreme Court of Georgia, Chamber of
Civil, Entrepreneur and Insolvency Law Cases. In 2006-2009 she was an Assistant Professor at
Ilia Chavchavadze University and Caucasus University, School of Law. In 2008-2009 years she
worked as a Director of Master and Doctoral Programs at Caucasus University, Tbilisi, Georgia.
Since 2009 Mrs. Meskhisvhili works on her PhD thesis at Technical University of Georgia, Faculty
of Social Sciences.

Professor Boyack has written and presented on issues relating to the housing crisis, the
secondary mortgage market, and common interest community governance
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მერი კრეინერ რამირეზი
MARY KREINER RAMIREZ
სამართლის პროფესორი,
უოშბორნის უნივერსიტეტის
სამართლის სკოლა
Professor of Law, Washburn
University School of Law

მანანა შურღულაია
MANANA SHURGHULAIA
კონკურენციისა და სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს კონკურენციის
დეპარტამენტის დირექტორი
Director of the Competition Department at
Competition and State Procurement Agency

პროფესორი რამირეზი არის გამოცდილი პრაქტიკოსი ადვოკატი. მისი სამართლის
კარიერა ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლოში მისურის აღმოსავლეთის
ოლქის სასამართლოს მდივნობით დაიწყო, მოგვიანებით შვიდი წლის განმავლობაში
წარმოადგენდა
ამერიკის
შეერთებული
შტატების
იუსტიციის
სამინისტროს
ანტიმონოპოლიურ სამსახურს სასამართლოში. ასევე დახმარებას უწევდა იუსტიციის
სამინისტროს სააპელაციო სარჩელების მომზადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების
ადვოკატთა კანცელარიაში, კანზასში. აქ ის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით
წარმოადგენდა სამთავრობო სააგენტოებს მრავალმხრივ სამოქალაქო საქმეებში
სააპელაციო სასამართლოს წინაშე.

მანანა შურღულაია არის კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
კონკურენციის დეპარტამენტის დირექტორი. ასევე იყო თავისუფალი ვაჭრობისა და
კონკურენციის სააგენტოს უფროსის მოადგილე და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
მრჩეველთა ჯგუფის ექსპერტი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში. 2008-2009 წლებში
იყო მთავარი სპეციალისტი საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში სოციალური და
ეკონომიკური რეფორმების დეპარტამენტში.

Professor Ramirez is an experienced trial attorney. She began her legal career as law clerk to
Edward L. Filippine of the United States District Court for the Eastern District of Missouri. She
then served as a trial attorney for the United States Department of Justice, Antitrust Division
for seven years prosecuting Sherman Act, mail and wire fraud and conspiracy. She also assisted
the Department of Justice in appellate work before moving on to the United States’ Attorney’s
Oﬃce in Kansas. Here she handled a wide range of civil matters on behalf of the United States,
its agencies and employees and engaged in appellate advocacy before the United States Court
of Appeals for the Tenth Circuit.

Manana Shurghulaia is a Director of the Competition Department of LEPL Competition and
State Procurement Agency. She has also been a Deputy Head of the Agency for Free Trade and
Competition of Georgia. She has worked as an expert of Advisory Group to the Prime-Minister
of Georgia in International Relations. In 2008-2009 she was a Chief Specialist at the Department
of Social and Economic Reforms at Chancellery of the Government of Georgia after serving as a
specialist at the Oﬃce of the State Minister for Reforms’ Coordination.
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მანანა შურღულაია ფლობს ზაარლანდის უნივერსიტეტის (გერმანია) სამართლის მაგისტრის
ხარისხსა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის
სამართლის მაგისტრის ხარისხს.

Ms. Shurghulaia holds a Master Degree from the University of Saarland (Germany) and another
Degree in Law from Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
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ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა
GEORGIAN COMMERCIAL LAW REVIEW
არჩილ გიორგაძე
ARCHIL GIORGADZE
ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის აკადემიური
დირექტორი, Dechert LLP ადგილობრივი პარტნიორი
საქართველოში
Academic Director, National Center for Commercial Law.
Dechert LLP, National Partner

2011 წლიდან არჩილ გიორგაძე არის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მოწვეული
პროფესორი და ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის აკადემიური დირექტორი.
მას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება იუსტიციის სამინისტროში სხვადასხვა პოზიციაზე
მუშაობისა. ასევე მუშაობდა ინფრასტრუქტურულ, ენერგეტიკულ და საფინანსო პროექტებზე,
მათ შორის სს საპარტნიორო ფონდში. ამჟამად არის ადგილობრივი პარტნიორი
საერთაშორისო იურიდიულ კომპანიაში Dechert LLP.
არჩილ გიორგაძეს დამთავრებული აქვს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების ფაკულტეტი, ხოლო მოგვიანებით მიიღო LL.M. ხარისხი ცენტრალური
ევროპის უნივერსიტეტში (ბუდაპეშტი, უნგრეთი) და ჰარვარდის სამართლის სკოლაში.

Archil Giorgadze has years of experience working in diﬀerent positions at the Ministry of
Justice of Georgia. Archil served as legal adviser to the Agent of Georgia at the International
Court of Justice. He has also worked on a range of infrastructure, energy, and project financing
projects, including for JSC Partnership Fund. At present he is a national partner at Dechert
LLP, where he advises clients on general corporate matters, local and cross-border merger and
acquisition transactions, complex commercial matters, foreign investments, project financing
and regulation issues, as well as commercial arbitration.
Currently he is an Adjunct Professor of Law at Tbilisi Free University School of Law as well as an
Academic Director of the National Center for Commercial Law.
Archil graduated from Tbilisi State University’s Department of International Law and
International Relations and successfully pursued his LL.M Degree at the Central European
University (Budapest, Hungary).
In 2010, Archil obtained an LL.M from Harvard Law School, specializing in the fields of
Corporations, Foreign Investments, and International Finance.
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ონლაინ ჟურნალი
პირველი სპეციალური
გამოცემა
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ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის
სამართლის სკოლაში 2011 წლიდან ფუნქციონირებს.
ცენტრი არის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და მისი
პარტნიორის, უოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის (კანზასი, აშშ)
ერთობლივი პროექტი, რომელიც ემსახურება ბიზნესის სამართლის შესწავლითა
და კვლევით დაინტერესებულ სტუდენტებს, პრაქტიკოს იურისტებსა და სამართლის
პროფესორებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

უნივერსიტეტების პარტნიორობა ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და აღმოსავლეთ დასავლეთის
მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მხარდაჭერით.

ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი ორგანიზებას უწევს და მასპინძლობს
ბიზნესის სამართლის სფეროში საჯარო ლექციებს, სემინარებს, იმიტირებული
სასამართლო
პროცესების
ეროვნულ
ჩემპიონატს,
ქართულ-ამერიკულ
საკონსტიტუციო და ბიზნესის სამართლის ზამთრისა და ზაფხულის სკოლებს,
ქართულ-ამერიკულ ბიზნესის სამართლის ყოველწლიურ სიმპოზიუმს, განგრძობადი იურიდიული განათლების კონფერენციებს, სამართლის სწავლების მეთოდოლოგიისა და სამართლებრივი წერის ტრეინინგებს ქართველი პროფესორებისათვის.
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