განგრძობადი იურიდიული განათლების პირველი ეროვნული კონფერენცია
ბიზნეს სამართალში - 17-18 დეკემბერი, 2011
დღის წესრიგი

შაბათი, 17 დეკემბერი, 2011
09:30-10:00
მონაწილეთა რეგისტრაცია (ყავის თანხლებით)
10:00-10:25

კონფერენციის გახსნა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტისა და

10:30-13:00

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელთა მიერ
I დარბაზი: საადვოკატო საქმიანობის ეთიკა
II დარბაზი: ხელშეკრულებიდან გასვლის,
მომხსენებელი: ირაკლი კორძახია, საქართველოს
ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის
თავმჯდომარე
იურიდიული კომპანია “კორძახია და ჟღენტი"

ხელშეკრულების მოშლის და
ხელშეკრულების
შეწყვეტის რეგულირების პრობლემური
საკითხები
მომხსენებელი: ლევან ჯანაშია
თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის
დამფუძნებელი პარტნიორი

III დარბაზი: დამოუკიდებელ
საქართველოში უძრავი (და არა მხოლოდ)
ქონების ბიზნესის სამართლებრივი
ასპექტები

მომხსენებელი: იაგო ხვიჩია
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
იურიდიული სამსახურის უფროსი

13:00-14:00

ლანჩი

14:00-17:00

I დარბაზი: Due	
  Diligence ქართულ

II დარბაზი: გადახდისუუნარობის

სამართლებრივ პრაქტიკაში

სამართლის აქტუალური პრობლემები

ხელშეკრულებების დადება და მათთან

სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებით

დაკავშირებულ დავებზე უცხო ქვეყნის

(16:00 შესვენება
ყავაზე)

მომხსენებlebი: კახა შარაბიძე
მაია მწარიაშვილი
BLB	
  Law	
  Firm

მომხსენებელი: როინ მიგრიაული
მიგრიაული და პარტნიორები!

III დარბაზი: საერთაშორისო ბიზნეს

სასამართლოთა მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების საქართველოში ცნობა
და აღსრულება
მომხსენებელი: გიორგი სვანაძე
Rödl & Partner

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი
ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების კომისია
მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (JILEP)

კვირა, 18 დეკემბერი, 2011
10:00-13:00 I დარბაზი: საადვოკატო საქმიანობის ეთიკა

II დარბაზი: მედიაცია - დავის გადაწყვეტის
ალტერნატიული საშუალება, საქმიანობის

(განმეორებით)

მომხსენებელი: კობა ბოჭორიშვილი, ახალი სფერო ქართველი იურისტებისათვის
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის

მომხსენებელი: გიორგი ცერცვაძე

კომისიის წევრი საადვოკატო ბიურო ʻჯეი ენდ თი ქონსალთინგიʼ
კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრის
აღმასრულებელი დირექტორი

13:00-14:00 ლ ა ნ ჩ ი
14:00 I დარბაზი: სასაქონლო ნიშნების სახეები და
17:00

II დარბაზი: ხელშეკრულებიდან გასვლის,

სასაქონლო ნიშნებს შორის მსგავსების
(16:00 - დადგენის საკითხები
შესვენება
ყავაზე)

III დარბაზი: საადვოკატო საქმიანობის

ხელშეკრულების მოშლის და ხელშეკრულების ეთიკა
შეწყვეტის რეგულირების პრობლემური
საკითხები

მომხსენებელი: ნიკოლოზ გოგილიძე

მომხსენებელი: ლევან ჯანაშია

საადვოკატო ბიურო ʻმიქაძე გეგეჭკორი

თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის

თაქთაქიშვილიʼ

დამფუძნებელი პარტნიორი

მომხსენებელი: ირაკლი კორძახია,
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე
იურიდიული კომპანია “კორძახია და
ჟღენტი"

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი
ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების კომისია
მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (JILEP)

