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Dear Clients and Friends,

I t is with great pleasure that we present you this publication 

dedicated to the milestone 20th anniversary of Mgaloblishvili 

Kipiani Dzidziguri (MKD).

We are celebrating 20 years of practice, during which we have grown 

step by step together with our country—from the early years of its new-

ly-gained independence to the signing of its Association Agreement with 

the European Union, and beyond. Over these past two decades, we have 

tried to develop ourselves, to help others to develop, and to make our 

own contribution to the formation of a state of rule of law. Looking ahead, 

much remains to be done, but following this path, facing challenges along 

the way and supporting our clients in Georgia during these very exciting 

developments has been an amazing experience.

Our well-established team has worked consistently over this period to 

achieve the best possible results for our clients and business partners, 

and have always remained dedicated to the highest standards of excel-

lence in our profession. Many of us have been part of MKD for 10, 15 or 

even almost 20 years, and being a member of the firm goes beyond being 

simply our job: it is our world outlook based upon the shared values of 

team spirit, integrity, impeccable quality and first-rate service.

In this report, which is very special to us and is intended to give you an 

overview of our work over the past 20 years, we will try to introduce 

you to the world of MKD as we see it, behind the scenes. You will find 

out more about the people who together make up the firm—both those 

who work with clients every day, as well as those of us who are less 

visible but whose contribution to MKD’s steady growth has been no less 

important. We will also speak of some of the events and developments 

that have helped to define and guide us over the years. And there will 

definitely be some fun!

We hope you will enjoy reading this 20-year review, and we look forward 

to many interesting projects and developments ahead—with your trust 

and co-operation.

Yours Faithfully,
Partners of 

Mgaloblishvili Kipiani Dzidziguri (MKD)

ძვირფასო მეგობრებო,

მოხარული ვართ, წარმოგიდგინოთ წინამდებარე 

პუბლიკაცია, რომელიც ეძღვნება იურიდიული ფირმის 

„მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“ 

(MKD) 20 წლისთავს.

ჩვენი ფირმის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება საქართველოს 

უახლეს წარსულს. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღეის 

ჩათვლით, როდესაც ყველანი ერთად ვზეიმობთ საქართველოს 

ევროპულ ოჯახში დაბრუნებას, გავუმკლავდით არაერთ 

გამოწვევას, ვცდილობდით განვვითარებულიყავით, სხვებსაც 

დავხმარებოდით განვითარებაში და ჩვენი წვლილი შეგვეტანა 

სამართლებრივი სახელმწიფოს ფორმირებაში. მართალია, 

მთავარი სირთულეები წინ არის, მაგრამ ერთი რამ შეიძლება 

დარწმუნებით ითქვას: ქვეყნის განვითარების ამ საინტერესო 

ეტაპებში ჩართულობამ და შესაძლებლობამ, ერთგულად 

ვემსახუროთ ჩვენს ბიზნეს პარტნიორებს, ძალიან დიდი, 

საინტერესო და მრავალმხრივი გამოცდილება შეგვძინა. 

ამ ხნის მანძილზე ჩვენი პროფესიონალებისგან შემდგარი 

გუნდი  გულმოდგინედ შრომობდა და ცდილობდა, იურიდიულ 

პროფესიაში არსებული მაღალი სტანდარტების ერთგული 

დარჩენილიყო. 

MKD ჩვენთვის მხოლოდ სამსახური არ არის - ის, 

გარკვეულწილად, მსოფლმხედველობაა, რომელიც საერთო 

ღირებულებებს: გუნდურ სულისკვეთებას, ერთიანობას, 

მომსახურების უმაღლეს დონესა და ხარისხს ემყარება. 

წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს ფირმის 20 წლიანი 

საქმიანობის მიმოხილვას. აქვე გაეცნობით ადამიანებს, 

რომლებიც ქმნიან MKD-ს, შეიტყობთ ჩვენი ყოველდღიური 

საქმიანობისა თუ გამორჩეული ღონისძიებების შესახებ, რაც, 

ერთობლიობაში ქმნის ჩვენი ფირმის ისტორიას. 

კეთილი სურვილებით,
იურიდიული ფირმის 

„მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“ (MKD) 
პარტნიორები

A WORD FROM OUR PARTNERS
მისალმება
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წლის ისტორია
YEARS - HIGHLIGHTS

 1999 წელს ფირმას პარტნიორის 

სახით შეუერთდა არჩილ კბილაშვილი;

Archil Kbilashvili joined the firm as a 

partner (1999);

 2002 წელს ფირმის პარტნიორი 

გახდა ვახტანგ შევარდნაძე;  

Vakhtang Shevardnadze joined the firm 

as a partner (2002);

 MKD იურიდიულ კონსულტაციას 

უწევდა „თელასს“ ისტორიული 

მნიშვნელობის მქონე პრივატიზაციის  

პროცესში;

Offered legal advice to TELASI, Tbilisi’s 

electricity distribution company, on 

privatization issues as part of a landmark 

privatization case;

 იყო  „Nokia Corporation“-ის 

იურიდიული მრჩეველი „Nokia-Siemens“ 

(NSN) გარიგებასთან დაკავშირებით;

Offered legal assistance to the Nokia 

Corporation on carve-out contractual 

aspects related to Nokia-Siemens (NSN) 

transactions;

 წარმოადგენდა საქართველოს 

მთავრობას ჟინვალის საქმესთან 

დაკავშირებულ საარბიტრაჟო დავაში 

საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის 

საერთაშორისო ცენტრში;

Represented the Georgian government 

during the Zhinvali case and won major 

arbitration dispute, at the International 

Centre for Settlement of Investment Dis-

putes, together with World Bank;

 იყო საქართველოს მინისა და 

მინერალური წყლების კომპანიის 

წარმომადგენელი „ბორჯომი“-ს 

სავაჭრო ნიშნის დაცვასთან 

დაკავშირებულ დავებზე; 

Advised Georgian Glass & Mineral Water 

Co. N.V., a major producer of mineral wa-

ter brands, during various disputes relat-

ed to protecting the ‘Borjomi’ trademark;

 იყო ამერიკის შეერთებული 

შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის 

იურიდიული მრჩეველი საქართველოს 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე;

Offered legal advice to the US Depart-

ment of Justice on various matters of 

local legislation;

 იურიდიულ მომსახურებას უწევდა 

Bank of New York Mellon-ს გლობალურ 

დეპოზიტარულ ხელწერილებთან 

და სასესხო ტრანზაქციებთან 

დაკავშირებით;

Offered legal assistance to the Bank of 

New York Mellon on global depository 

receipts and debt transactions;

 საქართველოს საფონდო 

ბირჟასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

იყო NASDAQ OMX-ის იურიდიული 

მრჩეველი;

 1996 წლის 1 ნოემბერს ირაკლი მგალობლიშვილმა, ვიქტორ ყიფიანმა 
და დავით ძიძიგურმა დააფუძნეს იურიდიული ფირმა „მგალობლიშვილი, 

ყიფიანი, ძიძიგური“ (MKD);

1 November 1996: Irakli Mgaloblishvili, Victor Kipiani and David Dzidziguri 
established MKD; 

 MKD-მ განახორციელა 
ბაქო-თბილისი-
ჯეიჰანის ნავთობსადენის 
ფართომასშტაბიანი ენერგო-
პროექტის იურიდიული 
თანხლება;

Advised on the Baku-Tbilisi-Cey-
han oil and gas export pipeline, a 
major regional energy project;
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Represented NASDAQ OMX with regard to 

the Georgian Stock Exchange;

 განახორციელა Société Générale 

S.A-ს 2006 წელს საქართველოს 

საბანკო სექტორში შემოსვლისა 

და 2016 წელს  ბაზრიდან გასვლის 

სამართლებრივი თანხლება;

Advised Société Générale S.A. on its 

entry in the Georgian banking sector in 

2006 and its exit in 2016;

 წარმოადგენდა Trump Organization-ს 

საქართველოში უძრავ ქონებასთან 

დაკავშირებულ  საკითხებზე; 

Represented the Trump Organization on 

real estate matters concerning a major 

project in Georgia;

 იურიდიულ კონსულტაციას უწევდა 

ჰარვარდის უნივერსიტეტს; 

Offered legal advice to Harvard University 

on consultancy documents concerning 

education;

 იურიდიულ მომსახურებას უწევდა 

FIFA-ს;

Advised FIFA on World Cup media rights;

 იყო ათასწლეულის გამოწვევის 

ფონდის იურიდიული მრჩეველი 

საქართველოში სიღარიბის 

დაძლევის გზით ეკონომიკის ზრდის 

პროგრამების განხორციელების 

პროცესში; 

Offered legal assistance to the Millenni-

um Challenge Corporation (MCC), a US 

government corporation in charge of pro-

grams contributing to economic growth 

through poverty reduction;

 იურიდიული განათლების 

განვითარების მიზნით, MKD-მ 

ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი გააფორმა თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, 

რომლის ფარგლებშიც ფირმაში 

მოქმედებს სამართლის კლინიკა 

და უნივერსიტეტთან მიმდინარეობს 

წარმატებული თანამშრომლობა;

MKD’s contribution to legal education, 

establishing a legal clinic.

 წარმოადენდა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს 
საქართველოში ობლიგაციების გამოშვებასთან დაკავშირებით;

Represented major IFIs on a number of debut bond 
issuances in;

 თანამშრომლობს და  pro 
bono  მომსახურებას უწევს 
საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ  ბიბლიოთეკას; 

Co-operated and offered pro 
bono assistance to the National 
Parliamentary Library of Georgia;

 MKD აღიარებულია საერთაშორისო იურიდიული დირექტორიების: 
Chambers & Partners, IFLR1000, The Legal 500 და Who’s Who Legal-ის მიერ; 

Recognized by Chambers & Partners, IFLR1000, The Legal 500, Who’s Who Legal;
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M KD-ს ისტორია 1996 წლის ნოემბრიდან იწყება, 
როდესაც თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

დამთავრების შემდეგ, სამმა თანაკურსელმა: ირაკლი 
მგალობლიშვილმა, ვიქტორ ყიფიანმა და დავით ძიძიგურმა 
იურიდიული ფირმის დაფუძნება გადაწყვიტეს. კერძო 
პრაქტიკის დაწყების იდეა მათ სტადიონზე, საქართველოს 
საფეხბურთო ნაკრების თამაშზე დასწრებისას დაებადათ. 
დამფუძნებლების შემდეგ MKD-ს ირაკლი გალდავა შეუერთდა, 
რომელიც იყო ფირმის ფინანსისტი და რომელსაც MKD-ს 
განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. დაარსებიდან 
სამი წლის შემდეგ, 1999 წელს,  MKD-ს დამფუძნებლებს მათი 
მეგობარი და თანაკურსელი, არჩილ კბილაშვილი შეუერთდა, 
2002 წელს კი, MKD-ს პარტნიორი გახდა ვახტანგ შევარდნაძე. 

MKD-ს განვითარებისა და მისი გუნდის წევრების შესახებ 
წინამდებარე გამოცემის მომდევნო ნაწილში შეიტყობთ. 

<  MKD-ს პირველი დოკუმენტი
  The first document we signed as MKD

როგორ შეიქმნა
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ESTABLISHING 
MGALOBLISHVILI 
KIPIANI 
DZIDZIGURI
(MKD) 

M KD’s roots date back to November 
1996, when three former classmates of 
Tbilisi State University’s law faculty–

Irakli Mgaloblishvili, Victor Kipiani and David 
Dzidziguri–established a law firm a few years 
after their graduation. Their decision to found 
a private practice was taken during a football 
match played by the Georgian national team.

Irakli Galdava, a financier, was the first person 
to join MKD after the founding partners, and his 
contribution during the firm’s first steps was 
very important.

Three years later, in 1999, another former class-
mate–Archil Kbilashvili–joined the firm as a 
partner, followed by Vakhtang Shevardnadze a 
year later. You can find out more about our team 
a few pages below.
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შეხვედრები და
ღონისძიებები

GUESTS AND 
EVENTS 

სურათის დასახელება
Picture Title and description
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სურათის დასახელება
Picture Title and description
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„დადგა დრო, თვალი გადავავლოთ ჩვენს 10 წლის ნაყოფიერ 
თანამშრომლობას! კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას  თქვენ და 
თქვენი გუნდის წევრებს […] ხარისხიანად შესრულებული სამუშაოსა 
და იმ ნდობისათვის, რომელიც ჩვენ შორის წლების განმავლობაში 
ჩამოყალიბდა.“

“It seems to be time for us to look back to these 10 years of fruitful co-opera-
tion! Once again, let me thank you and your team […] for the quality of the work 
you have done and for the trust which we have been able to build over those 
years.” 

“ძვირფასო კოლეგებო! მსურს, მოგილოცოთ ეს მნიშვნელოვანი თარიღი! 
მართლაც, ბევრი გაქვთ საამაყო. თქვენ დაამყარეთ კლასიკური 
თანამშრომლობა  და დაეხმარეთ საქართველოს, გადასულიყო 
განვითარების  მომდევნო ეტაპზე. ვამაყობ ჩვენი პარტნიორობით და 
მოხარული ვარ, რომ საქართველოში მყავს გამორჩეული მეგობრები და 
კოლეგები!“ 

“Dear Colleagues! I am writing to congratulate you on this momentous occasion! 
You have much to be proud of. You have built a true classical partnership and 
helped Georgia advance to the next stage of its development. I am proud of our 
partnership as well and glad to have such remarkable friends and colleagues in 
Georgia!” 

"გვსურს, ერთობლივი 
მადლიერება გამოვხატოთ  
თქვენ მიერ შესრულებული 
შესანიშნავი სამუშაოსათვის. 
ჩვენს გვემახსოვრება  [...] თქვენი 
რჩევების პრაქტიკულობა, 
ოპერატიულობა და 
სრულყოფილი მხარდაჭერა 
მთელი გარიგების მანძილზე. 
ასევე,  სამივე თქვენგანის 
დაუღალავი ძალისხმევა, აშკარა 
გამოცდილება, სიცხადე  და 
მეგობრული დამოკიდებულება."   

“Permit me to express our 
collective appreciation for your 
excellent work. We will remember 
[…] the complete and constant 
responsiveness throughout this 
deal, the practicality of the advice, 
the indefatigable effort, the obvious 
experience, and the clarity and 
amiability of all three of you.” 

კოლეგებისა და ბიზნეს პარტნიორების ნდობა
ჩვენი კომპეტენციის საუკეთესო შეფასებაა

OUR BUSINESS PARTNERS’ AND COLLEAGUES’ TRUST 
IS THE TRUE MEASURE OF OUR WORK
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“5 წლის წინ Gebruder Weiss-მა გადაწყვიტა,  კავკასიის რეგიონში 
საქართველო რეგიონალური ლოჯისტიკის ცენტრად გადაექცია და 
დაიწყო ოპერირება თბილისში, უმაღლესი დონის  თანამედროვე 
ტერმინალში. პირველივე დღიდან MKD გვერდში გვედგა და იურიდიულ 
დახმარებას გვიწევდა კომპანიის დაფუძნების, ოპერაციების 
განხორციელებისა თუ დოკუმენტაციის შედგენის პროცესში.

წლებია, რაც MKD იურიდიულ თანხლებას უწევს ჩვენს 
ყოველდღიურ ოპერაციებს, ასევე, დახმარებას გვიწევს სხვადასხვა 
სპეციფიკურ საკითხზე და ყოველივე ამას ოპერატიულად და 
მაღალპროფესიონალურ დონეზე ახორციელებს. ჩვენი და ჩვენი 
კლიენტების მოქნილი და შეწყობილი ურთიერთობა სწორედ 
MKD-ს პროფესიონალიზმისა და მისი იურისტებისა და მრჩევლების 
დამსახურებაა. თავს მშვიდად, დაცულად და ამაყად ვგრძნობთ, რადგან 
საერთაშორისო და მრავალმხრივ ბიზნესში ჩვენი პარტნიორი და 
მრჩეველი ასეთი კომპანიაა.“
   

“5 years ago, Gebrüder Weiss had the vision to develop Georgia as a 
logistics hub for the Caucasus region, and began operations in a state-of-
the-art logistics terminal in Tbilisi. From the very first steps, MKD supported 
the establishment of the company and all operations, procedures and 
documents in a responsible and legally compliant way. Over the years, 
MKD has shared with us their expert advice on our daily operations as well 
as met all our specific needs and requests, dealing with all matters in a 
timely, professional and supportive way. The fact that we have been able 
to maintain our relationships with clients timely, flexible and compliant can 
largely be credited to MKD’s professionalism and its expert lawyers and 
advisors. We feel safe, protected and proud to have such a company as our 
partner and advisor in our international, diverse business.” 

გულწრფელად მადლიერი ვარ 
„მგალობლიშვილი, ყიფიანი, 
ძიძიგური“-ს ჩვენი სამინისტროსათვის 
გაწეული მხარდაჭერისთვის 
„სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკა: 
გამოწვევები და  პერსპექტივა“ 
კონფერენციის ორგანიზების 
პროცესში. […] ვიმედოვნებ, რომ 
თქვენი გუნდი კვლავ აქტიურად 
ითანამშრომლებს საქართველოს 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
სამინისტროსთან.” 

"I am sincerely grateful to "Mgaloblishvili 
Kipiani Dzidziguri" for the support they 
provided to our ministry during the orga-
nization of the government’s ‘State Sports 
Policy: Opportunities and Challenges‘ 
conference. [...] I hope that your team 
will continue to co-operate actively with 
the Ministry of Sport and Youth Affairs of 
Georgia."

„გთხოვთ, მიიღოთ ჩემი 
მადლიერება თქვენი 
პროფესიონალიზმის, 
ყველა საკითხის სწრაფად 
გადაწყვეტისა  და სასიამოვნო 
თანამშრომლობისათვის!“ 

„Please accept my personal thanks for 
the high level of professionalism, the 
prompt resolution of all issues and 
the pleasant co-operation!“ 

"თქვენთან მუშაობამ 
დაამტკიცა, რომ საქმისადმი 
პროფესიონალური მიდგომით 
ეროვნულ კანონმდებლობაში 
არსებული შეუსაბამობების 
წარმატებით გადალახვა 
შესაძლებელია"

“Working with you has proved that, 
with a professional approach to 
the matter, inconsistencies in na-
tional legislation can be success-
fully overcome."
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საერთო სულისკვეთება
ONE TEAM-ONE SPIRIT
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O ne of MKD’s founders, David is the firm’s managing partner and has 20 years’ experience of 
advising and representing the interests of major Georgian and foreign corporate clients during 
complex legal matters.

He always says that all the cases he is working on are equally important, since their combination is 
the basis of MKD's reputation and expertise, and adds that “I am happy that the main international and 
regional investment projects in Georgia’s recent history were accomplished with the legal assistance 
of MKD.”

Yet David would argue that one of the most memorable moments of his two decades of practice was the 
moment when, before Georgia’s judicial system was reformed, he had to appear in two different court 
hearings on the same day, and at the same time. (And he succeeded.)

David excels at listening to people and at taking carefully considered decisions, as befits a professional 
lawyer and a managing partner. For him, MKD is not only his brainchild and a place synonymous with 
professional achievements and colleagues: the firm is also, quite literally, his second home (he first met 
his future wife here).

Perhaps unexpectedly, David enjoys painting, and he has even once had a personal exhibition. 
He also loves sports and travel, and is a good judge of fine wines and whiskeys.

  ddzidziguri@mkd.ge 

d
ავითი MKD-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორია, 
რომელსაც იურიდიული პრაქტიკის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს. მისთვის 
ყველა საქმე თანაბრად მნიშვნელოვანია, რადგანაც, როგორც თვითონ 

ამბობს, სწორედ ამ საქმეთა ერთობლიობა განაპირობებს ფირმის რეპუტაციასა 
და გამოცდილებას. ამაყობს, რომ საქართველოს უახლესი ისტორიის მთავარი 
გლობალური და რეგიონალური საინვესტიციო პროექტები MKD-ს სამართლებრივი 
მხარდაჭერით განხორციელდა.

დავითის პრაქტიკაში ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი მომენტი იყო, როდესაც, 
საქართველოში სასამართლო რეფორმის გატარებამდე, მას ერთსა და იმავე დღეს, 
ერთსა და იმავე დროს ორ სხვადასხვა სასამართლო პროცესზე მოუხდა გამოსვლა.   

მისთვის, ისევე როგორც სხვა პარტნიორებისთვის, MKD არის არა მხოლოდ მათ მიერ 
შექმნილი სუბიექტი, პროფესიული თვითრეალიზაციის ადგილი ან მეგობრების წრე, 
არამედ მეორე ოჯახიც - ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, რადგან მომავალი მეუღლე 
დავითმა სწორედ MKD-ში გაიცნო. 

მოულოდნელია, მაგრამ იგი კარგად ხატავს და პერსონალური გამოფენაც კი 
აქვს გამართული. უყვარს სპორტი, მოგზაურობა და ღვინისა და ვისკის კარგი 
შემფასებელიცაა. 

დავით ძიძიგური

David Dzidziguri
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I rakli is a partner at MKD and one of its founders. He ranks among Georgia’s foremost pri-
vate legal practitioners in the fields of international arbitration and general business law, 
and is regularly praised by the Chambers & Partners international legal guide.

His experience of representing clients is extensive and wide-ranging, and includes such 
landmark cases as the privatization of Telasi (Tbilisi’s electrical utility company) and suc-
cessfully representing the Georgian government during a major arbitration dispute at ICSID 
(relating to the Jinvali Hydropower Plant).

Irakli is dedicated to achieving the best results for clients, and makes everything possible 
(and sometimes almost impossible) when representing their interests.

Sports are an important part of Irakli’s life, but he also loves to read and to listen to classi-
cal, folk and rock music. Optimistic and always encouraging others, he has a gift for making 
friends while travelling, regardless of the means of transport.

Yet despite his impressive track record as a legal professional (about which he, just like all 
our lawyers, is very modest), Irakli believes his major accomplishments so far have been 

his family, his friends and MKD.

 imgaloblishvili@mkd.ge 

i
რაკლი MKD-ს პარტნიორი და ერთ-ერთი დამფუძნებელია. იგი რანჟირებულია  
საქართველოს წამყვან იურისტებს შორის საერთაშორისო არბიტრაჟისა და 
ბიზნეს-სამართლის სფეროში, ასევე, საერთაშორისო იურიდიული გზამკვლევის 

Chambers & Partners-ისაგან რეგულარულად იღებს მაღალ შეფასებებს. 

მას დიდი პრაქტიკული გამოცდილება აქვს, რაც მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან 
საქმეებს, როგორიც არის „თელასის“ პრივატიზება და ჟინვალის 
ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის 
წარმატებული წარმომადგენლობა საერთაშორისო არბიტრაჟში. 

ირაკლი მოწოდებულია, ზედმიწევნით დაიცვას კლიენტების ინტერესები, რისთვისაც 
ყველა ზომას მიმართავს (ზოგჯერ, შეუძლებელსაც კი). 

სპორტს მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ასევე, უყვარს კითხვა, 
კლასიკური, ხალხური და როკ-მუსიკის მოსმენა. იგი ძალიან მხიარული ადამიანია, 
რომელიც ნებისმიერ სიტუაციაში ყველას ამხნევებს. ირაკლი  ბევრს მოგზაურობს, 
უყვარს ადამანებთან ურთიერთობა და ახალი მეგობრების შეძენა. 

მიუხედავად შთამბეჭდავი პროფესიული გამოცდილებისა, (რასაც თვითონ 
თავმდაბლობით ეკიდება) ირაკლი თვლის, რომ მის ყველაზე დიდ მიღწევას ოჯახი, 
მეგობრები და MKD წარმოადგენს.

ირაკლი  

მგალობლიშვილი

Irakli Mgaloblishvili
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Vakhtang is a partner and director at MKD, and is highly regarded for his extensive expe-
rience (acquired over 20+ years) in commercial, international business and public law. 
Although he has successfully advised clients on projects both above ground (parking in 

Tbilisi) and below (exploring for mineral resources on Georgia’s continental shelf), he is particularly 
interested in the higher altitudes of international aviation law.

With an additional solid background in public office, working on different matters concerning 
Georgia’s foreign relations, Vakhtang has earned a reputation for his international outlook when 
providing legal solutions to the issues his clients face. 

His great wealth of professional and personal experience also springs from his having had the rare 
opportunity to meet many outstanding politicians, businessmen and cultural figures such as Zbig-
niew Brzezinski, Adam Michnik, Roger Moore, Robert Sturua and many others.

Being a man of wide interests and armed with a brilliant sense of humor, Vakhtang is himself a 
fascinating person to speak to on a wide range of subjects. His interests include art, the music of 
Miles Davis, reading, watching football and travelling. 

Being able to live in an independent Georgia is perhaps the thing Vakhtang is the most proud 
of, and although he of course hopes that the country’s economy will continue to grow, he 
also hopes that more attention will be paid to environmental and ecological issues. 

  vshevardnadze@mkd.ge 

v
ახტანგი MKD-ს პარტნიორი და დირექტორია. მან პროფესიული საქმიანობის 20 წელზე 
მეტი ხნის განმავლობაში მრავალმხრივი გამოცდილება დააგროვა სამეწარმეო, 
საერთაშორისო, ბიზნეს და საჯარო სამართალში. იგი თანაბარი წარმატებით გასცემს 

იურიდიულ კონსულტაციას როგორც მიწისზედა (ავტომობილების პარკირება), ასევე 
მიწისქვეშა (საქართველოს კონტინენტურ შელფზე ბუნებრივი რესურსების მოძიება) 
საკითხებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით კი საერთაშორისო საჰაერო სამართლის 
სიმაღლეებითაა დაინტერესებული.

საჯარო სამსახურში საქართველოს საგარეო ურთიერთობების საკითხებზე მუშაობის 
შთამბეჭდავმა გამოცდილებამ შესძინა ვახტანგს საერთაშორისო ხედვა, რომელსაც იგი 
წარმატებით იყენებს კლიენტებისათვის რჩევის მიცემისას. 

მისი პროფესიული თუ პირადი გამოცდილება, ასევე, მდიდრია იმით, რომ მას საშუალება 
ჰქონდა პირადად შეხვედროდა ისეთ ცნობილ პოლიტიკოსებს, ბიზნესმენებსა და კულტურის 
სფეროს წარმომადგენლებს, როგორებიც არიან: ზბიგნიევ ბრჟეზინსკი, ადამ მიჩნიკი, როჯერ 
მური, რობერტ სტურუა და ბევრი სხვა.

მრავალმხრივი ინტერესებისა და დახვეწილი იუმორის მქონე ვახტანგი ძალიან საინტერესო 
მოსაუბრეა. უყვარს ხელოვნება, მაილს დევისის მუსიკა, კითხვა, ფეხბურთი და მოგზაურობა.

ვახტანგი ამაყობს, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრობს და იმედოვნებს, რომ 
ქვეყანა ეკონომიკურ განვითარებას კვლავაც განაგრძობს, ასევე, მეტი ყურადღება დაეთმობა 
გარემოსა და ეკოლოგიის პრობლემების მოგვარებას.

ვახტანგ

შევარდნაძე

Vakhtang Shevardnadze
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Victor,  one of MKD’s founders and partners, is one of Georgia’s top lawyers according 
to all major international directories (IFLR1000, Chambers & Partners, Who’s Who 
Legal and The Legal 500).

Over his 20 years of practice, Victor has led a range of landmark cases, including mat-
ters related to pipelines crossing Georgian territory, several initial issues of securities, an 
international arbitration dispute under the auspices of the World Bank, and matters which 
belong to the spheres of diplomatic relations and national security. 

Yet setting the dynamics of cases aside, Victor himself values above all the positive emo-
tions which spring from meeting interesting people, and considers pleasant memories to be 
a major asset in the legal profession. 

Victor likes travelling (particularly visiting European cities) and sports (especially rugby), 
but he is also an avid reader of geopolitics and history. “I recently became interested in his-
tories of the Middle East and of the First World War: I think that the implications and impact 
of these events continue to influence current events around the world.” But this is another 
hot topic for interesting discussions with Victor. 

At the office, Victor is especially respected for his impeccable punctuality and his way of 
saying “let’s get back to work, guys”. (In reality, he only said it once or twice, but we con-
tinue to attribute the phrase to him as he is really hard-working.)

   vkipiani@mkd.ge 

v
იქტორი MKD-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, პარტნიორი და, ყველა მსხვილი 
საერთაშორისო იურიდიული დირექტორიის (IFLR1000, Chambers & Partners, Who’s Who 
Legal and The Legal 500) შეფასებით, საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი იურისტია.

პროფესიული საქმიანობის ოცი წლის მანძილზე იგი მრავალ მნიშვნელოვან საქმეს 
გაუძღვა, რომელთა  შორის არის საქართველოში მილსადენების გაყვანის პროცესში 
იურიდიული მრჩევლის სახით მონაწილეობა, სხვადასხვა მსხვილი კომპანიის მიერ ფასიანი 
ქაღალდების გამოშვების იურიდიული თანხლება, მსოფლიო ბანკის ეგიდით საერთაშორისო 
საარბიტრაჟო დავაში მონაწილეობა და დიპლომატიურ ურთიერთობებსა და ეროვნულ 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხის წარმართვა.

ნებისმიერი საქმის დროს, ვიქტორი იმ დადებით ემოციებს აფასებს, რაც საინტერესო 
ადამიანების გაცნობის შედეგად ეუფლება და თვლის, რომ სასიამოვნო მოგონებები 
მნიშვნელოვან მონაპოვარს წარმოადგენს იურისტის პროფესიაში. 

უყვრს მოგზაურობა და სპორტი (განსაკუთრებით, რაგბი), ამასთანავე, გატაცებით 
კითხულობს ლიტერატურას ისტორიისა და გეოპოლიტიკის შესახებ. „ბოლო დროს ახლო 
აღმოსავლეთისა და პირველი მსოფლიო ომის ისტორიით დავინტერესდი: ვფიქრობ, 
იმდროინდელ მოვლენათა შედეგები დღესაც გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს თანამედროვე 
მსოფლიოზე“ - აღნიშნავს იგი. 

ოფისში ვიქტორს განსაკუთრებულ პატივს სცემენ მისი შესაშური პუნქტუალურობის 
გამო. ასევე, პოპულარულია მისი გამონათქვამი „საქმეს დავუბრუნდეთ, მეგობრებო!“ (ამ 
ფრაზით სულ ორჯერ მოგვმართა, თუმცა მაინც მასთან ასოცირდება, რადგან ვიქტორი 
გამორჩეულად შრომისმოყვარეა). 

ვიქტორ ყიფიანი

Victor Kipiani
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T he Chambers & Partners legal guide recognizes Archil, one of MKD’s 
partners, as one of Georgia’s leading lawyers for his expertise in civil 
and criminal litigation. He also practices commercial law and has a quite 

unique experience of public office, having served as Georgia’s Chief Prosecutor 
from 2012 to 2013. 

He is well-known for a number of cases which made the headlines—notably 
his representation of Israeli investors in a criminal case related to the defense 
sector, successfully defending the interests of a client at the European Court 
of Human Rights in Strasbourg, and winning the first-ever case in Georgia’s 
Constitutional Court. 

Archil, for whom actions speak louder than words, always says he wants to do 
things that will benefit others (but never talks about the many things he has 
already done). 

In his spare time, he loves hiking, playing tennis, reading and watching doc-
umentary films. He also enjoys and respects the tradition of spending time 
in good company during Georgian “supras”—traditional feasts which are an 
important part of the country’s social culture and heritage. 

   akbilashvili@mkd.ge 

Chambers & Partners-ის მიერ არჩილი, MKD-ს პარტნიორი, 
საქართველოში ერთ-ერთ წამყვან იურისტად არის აღიარებული 
სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სფეროში. იგი კომერციული 

სამართალის საკითხებითაც არის დაკავებული და საჯარო სამსახურში 
საქმიანობის უნიკალური გამოცდილებაც  გააჩნია - 2012-2013 წლებში 
არჩილი საქართველოს მთავარი პროკურორი გახლდათ.

მის სახელს უკავშირდება რამდენიმე გახმაურებული სასამართლო საქმე: 
სისხლის სამართლის საქმის განხილვისას ებრაელი ინვესტორების 
წარმომადგენლობა, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის 
ევროპულ სასამართლოში კლიენტის ინტერესების წარმატებით დაცვა 
და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ისტორიაში პირველი 
საქმის მოგება.

არჩილი სიტყვებზე მეტად საქმეს აფასებს. ამბობს, რომ სურს ყოველთვის 
ის აკეთოს, რაც სხვებისთვისაც სასარგებლო იქნება (თუმცა არასოდეს 
საუბრობს მის მიერ უკვე გაკეთებულ უამრავ კეთილ საქმეზე). 

თავისუფალ დროს უყვარს ლაშქრობაში სიარული, ჩოგბურთის თამაში, 
კითხვა და დოკუმენტური ფილმების ყურება. არჩილს განსაკუთრებით 
სიამოვნებს მოლხენა ტრადიციულ სუფრაზე, რომელიც ქართული 
სოციალური კულტურის ნაწილი და მემკვიდრეობაა.

არჩილ კბილაშვილი

Archil Kbilashvili
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Giorgi values each one of the wide range of projects he has been in-
volved in during his 18 years of practice at MKD, but he would probably 
argue that his work on the Baku-Tbilisi-Ceyhan Main Export Pipeline 

was perhaps the most memorable of them all—not only because of the 
project’s international scale, but also because of its potential to guarantee 
Georgia’s energy security. 

We can’t really pin down what it is that enables Giorgi to effortlessly establish 
excellent relationships with everybody around him, but it might be his inex-
haustible supply of suitable quotations for every situation, be it in the office 
or on the news.

Giorgi has an astonishing capacity for late-night or overnight work, but when 
he isn’t at the office, he loves playing pool, swimming, travelling and racing 
cars. (And MKD is indeed proud that Giorgi holds the title among Georgia’s law 
firms for pair racing.)

His favorite song (and indeed his attitude to life) is Queen’s 1991 hit The show 
must go on.

 gkankava@mkd.ge 

g
იორგისათვის ძვირფასია ყველა ის პროექტი, რომელშიც უკვე 18  
წელია მონაწილეობს MKD-ში მუშაობის დაწყების დღიდან. თუმცა 
მისი დამოკიდებულება ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის 

პროექტისადმი გამორჩეულია, არა მხოლოდ მისი საერთაშორისო 
მასშტაბიდან გამომდინარე, არამედ იმიტომაც, რომ ეს პროექტი, 
გარკვეულწილად, საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების გარანტია.

მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტი პასუხი არ გვაქვს კითხვაზე, თუ როგორ 
ახერხებს იგი ყველა გარშემომყოფთან არაჩვეულებრივი ურთიერთობის 
დამყარებას, ვფიქრობთ, ეს მაინც იმის შედეგია, რომ მას შეუძლია 
ნებისმიერი სიტუაციის შესაფერისი ციტატა მოიყვანოს - იქნება ეს 
ოფისთან თუ რაიმე მნიშვნელოვან ახალ ამბავთან  დაკავშირებით.

მას მუშაობა, განსაკუთრებით, საღამოს ან, სულაც, შუაღამისას უყვარს, 
მაგრამ, როდესაც სამსახურში არ არის, სიამოვნებით უთმობს დროს 
ბილიარდის თამაშს, ცურვას, მოგზაურობასა და ავტორალის (გიორგი 
საქართველოს იურიდიულ ფირმებს შორის გამართული წყვილთა 
რბოლის გამარჯვებულია). 

გიორგის საყვარელი სიმღერაა Queen-ის 1991 წლის ჰიტი The Show 
must go on, ამ ფრაზით იგი ცხოვრების მიმართ დამოკიდებულებასაც 
გამოხატავს.

გიორგი კანკავა

Giorgi Kankava
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Koba is a very experienced lawyer who has already been with MKD for 
18 years. He is completely focused on achieving the best results for 
clients—either when representing their interests in complex disputes 

in every manner of court or when advising on corporate and civil law mat-
ters. 

With a track record which includes several landmark litigation cases, Koba 
is a multi-purpose professional whose knowledge of other law-related areas 
(from tax and customs matters to business and economics) is an additional 
asset for our clients and indeed for ourselves. 

Respectable and level-headed as befits both his profession and aristocratic 
lineage (he has documentary evidence, of course), Koba knows how to tell 
good jokes with the same seriousness he wears in court.

Perhaps unsurprisingly, hunting is his favorite hobby - and, more surprising-
ly, Koba is also a good cook.

  kbobokhidze@mkd.ge

k
ობა დიდი გამოცდილების მქონე იურისტია, რომელიც უკვე 18 
წელია MKD-სთან ერთადაა. იგი მთლიანადაა კონცენტრირებული 
საუკეთესო შედეგის მიღწევაზე ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლო 

დავაში კლიენტების ინტერესების დაცვისას, ასევე, კორპორაციულ და 
სამოქალაქო საქმეებზე მათთვის იურიდიული კონსულტაციის გაცემის 
დროს.

კობას პროფესიონალიზმი და მნიშვნელოვან საქმეებზე სასამართლო 
პროცესის წარმოების გამოცდილება მოიცავს არაერთ სფეროს (იქნება 
ეს საგადასახადო თუ საბაჟო, ასევე, ბიზნესი, ეკონომიკა და სხვა 
სფეროები), რაც მნიშვნელოვანია როგორც კლიენტებისთვის, ისე 
ჩვენთვისაც. 

მუდამ დინჯი და დარბაისელი, როგორც ეს შეეფერება მის პროფესიასა 
და თავადურ წარმომავლობას (რისი დოკუმენტური მტკიცებულებაც, 
რასაკვირველია, გააჩნია), კობა ხუმრობის დროსაც ისეთივე 
სერიოზულია, როგორიც სასამართლოში ყოფნისას.

კობას ჰობი ნადირობაა და, რაოდენ დაუჯერებელიც არ უნდა იყოს, 
კერძების მომზადებაც არაჩვეულებრივად გამოსდის.

კობა ბობოხიძე

Koba Bobokhidze
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Mikheil has been with MKD practically from the very beginning. He 
brings over 19 years of experience to the firm’s corporate and litiga-
tion team, and is specialized in energy, insurance and investment proj-

ects, in the establishment of joint ventures, in the fields of energy and natural 
resources, in drafting contracts and in labor law issues.

Mikheil has the manners of a true gentleman, and he is very good at meeting 
new people. His ability to quickly find a common language with others may 
be proven by his numerous work-related meetings with political and business 
circles at the highest levels, and no doubt owes something to the diploma in 
international relations which he also holds in addition to his law degree.

A multi-faceted personality, Mikheil dedicates his spare time to many different 
activities. He loves literature, history and philosophy, but is also passionate 
about sport (his strong sports background also gives him a natural edge in 
sports arbitration), hunting, military science and weapons. He also loves music 
and improvises jazz on piano. (We know this combination of skills and inter-
ests is surprising, but we did give you advance warning.)

 mkakulia@mkd.ge

m
იხეილი MKD–სთან ერთად, ფაქტობრივად, ფირმის დაარსების 
დღიდანაა. იგი, 19 წლიანი პროფესიული გამოცდილებით, დაზღვევის, 
საინვესტიციო, საწარმოთა შერწყმის, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 

რესურსების, სახელშეკრულებო და შრომის სამართლის სფეროებში,  
ასევე, საკორპორაციო სამართლისა და სასამართლო დავებზე მომუშავე 
გუნდის მნიშვნელოვანი წევრია. 

იგი დახვეწილი მანერებით გამოირჩევა და იოლად ამყარებს 
ადამიანებთან კონტაქტს. მიხეილის კომუნიკაბელურობას ისიც 
ადასტურებს, რომ მისი სამუშაო გამოცდილება მაღალი დონის 
პოლიტიკური თუ საქმიანი წრეების წარმომადგენლებთან შეხვედრებსაც 
მოიცავს. სამართალმცოდნეობაში მიღებულ უმაღლეს განათლებასთან 
ერთად, საერთაშორისო ურთიერთობების დიპლომსაც ფლობს.

სამსახურის გარდა, მიხეილს მრავალმხრივი ინტერესები აქვს - უყვარს 
ლიტერატურა, ისტორია, ფილოსოფია. ასევე, გატაცებულია სპორტით 
(მათ შორის სპორტული არბიტრაჟით), ნადირობით, სამხედრო 
მეცნიერებითა და შეიარაღებით. მას, ასევე, უყვარს მუსიკა და 
ოსტატურად უკრავს ჯაზის იმპროვიზაციებს ფორტეპიანოზე.

მიხეილ კაკულია

Mikheil Kakulia
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Andro has been with MKD since 2013, and he devotes his practice 
to the fields of privatization, mining and natural resources.

Andro joined the firm on the advice of his brother, who also works for 
MKD. We like to think that his brother told him something nice about us, 
and in any case the power of two brothers gives us another competitive 
advantage when they join forces.

Outwardly, Andro has a calm personality below which lurk a very refined 
sense of humor and a strong sense of purpose. This is probably partly 
due to the qualities which enable him to find a common language with 
every trial participant and to successfully handle complex litigations for 
our clients in various courts across the country. 

Like most of the men in our office (and in Georgia overall), Andro is an 
avid football and rugby fan, and he plays regularly (and quite well).

  akiknavelidze@mkd.ge 

a ნდრო 2013 წლიდან MKD–ს იურისტია. მისი საქმიანობის 
სფეროს განეკუთვნება პრივატიზაცია, სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვება და ბუნებრივი რესურსები. 

ჩვენთან მუშაობა ჯერ მისმა უფროსმა ძმამ დაიწყო, მერე ანდროც 
შემოგვიერთდა (ალბათ, ძმამ რაღაც კარგი უთხრა მას MKD–ს 
შესახებ) და ძმების ერთობლივი ძალა ჩვენი ფირმის კიდევ ერთი 
უპირატესობა გახდა. 

გარეგნულად ანდრო მშვიდი და გაწონასწორებულია, ამასთან, 
მას დახვეწილი იუმორი და საოცარი მიზანდასახულობა 
ახასიათებს. სწორედ ეს თვისებები ეხმარება, რომ იოლად 
გამონახოს საერთო ენა პროცესის მონაწილეებთან და ქვეყნის 
მასშტაბით სხვადასხვა სასამართლოში წარმოებულ კომპლექსურ 
დავებს წარმატებით გაუმკლავდეს.  

როგორც ჩვენი გუნდის წევრების უმრავლესობა, ანდროც 
ფეხბურთისა და რაგბის აქტიური გულშემატკივარია. თავადაც 
ხშირად თამაშობს და  საკმაოდ კარგადაც გამოსდის.

 

ანდრო კიკნაველიძე

Andro Kiknavelidze
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One of the most long-standing lawyers at MKD, David has been with 
the firm for almost 17 years. In addition to the wide range of prac-
tices he covers, David has been the unchallenged Head of the firm’s 

Legal Clinic for years, and has supervised the work of a number of interns. 
He talent-spotted some of the brightest legal minds to subsequently have 
joined MKD.

David has an astonishing memory—besides every detail of his work, he 
even remembers the birthdays of every single colleague at the office—and 
we often wonder if he has some sort of secret technique or formula for 
memorizing things. 

He loves history books and classical music; he also plays the piano well, 
especially compositions of his favorite composer, Beethoven.

Up to this day, the President of Georgia is being elected according to the 
provisions of a law co-authored by David.

 darchvadze@mkd.ge

d
დავითი MKD-ს ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი იურისტია, 
რომელიც თითქმის 17 წელია ფირმაში საქმიანობს და 
იურიდიული საკითხების ფართო სპექტრზე მუშაობასთან 

ერთად, სამართლის კლინიკის უცვლელი  ხელმძღვანელია. მას არ 
გასჭირვებია, არაერთ სტაჟიორს შორის აღმოეჩინა განსაკუთრებით 
ნიჭიერი სტუდენტები, რომლებიც შემდგომ MKD-ს იურისტები გახდნენ.

დავითი საოცარი მეხსიერებით გამოირჩევა, სამსახურთან 
დაკავშირებული დეტალების გარდა, მას თითოეული თანამშრომლის 
დაბადების თარიღი ახსოვს. ზოგჯერ გვგონია, რომ იგი 
დამახსოვრების იშვიათ ტექნიკას ფლობს ან რაღაც განსაკუთრებულ 
ფორმულას მიაგნო.

დავითს ძალიან უყვარს ისტორიული წიგნები და კლასიკური მუსიკა; 
კარგად უკრავს ფორტეპიანოზე, განსაკუთრებით კი, მისი საყვარელი 
კომპოზიტორის - ბეთჰოვენის ნაწარმოებებს. 

კანონი, რომლის მიხედვითაც დღესდღეობით საქართველოს 
პრეზიდენტი აირჩევა, დავითის თანაავტორობით არის დაწერილი.

დავით არჩვაძე

David Archvadze
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A long-standing member of our litigation team, Paata brings his 
outstanding experience to strengthen MKD’s practice. His track 
record of legislative work as a Member of the Georgian Parliament 

from 2012 to 2016 also contributes to better serving the needs of MKD’s 
clients.

To be specific, Paata was the author of a number of laws adopted by the 
Georgian Parliament, introducing important changes to the Civil Code of 
Georgia, the Criminal Procedure Code of Georgia, the Law of Georgia on 
the Police, the Law of Georgia on Enforcement Proceedings, the Law of 
Georgia on Social Protection and other legislative acts.

Despite being terrifyingly smart and usually terse, Paata has a good sense 
of humor. He is always a mine of information at the office, and naturally 
reading is his favorite pastime outside of work. 

  pkiknavelidze@mkd.ge

p
აატა ჩვენი სასამართლო დავებზე მომუშავე გუნდის დიდი ხნის 
წევრია. მისი გამორჩეული და მრავალმხრივი გამოცდილება MKD-ს 
იურიდიულ პრაქტიკას კიდევ უფრო აღრმავებს. იგი 2012-2016 

წლებში  საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო საქმიანობით 
იყო დაკავებული, რაც MKD-ს კლიენტებისათვის კიდევ უფრო მაღალი 
ხარისხის იურიდიული მომსახურების გაწევას უზრუნველყოფს.

პაატა გახლავთ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული 
მთელი რიგი კანონების ავტორი, ასევე, საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსში, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, პოლიციის 
შესახებ საქართველოს კანონში, სოციალური დახმარების შესახებ 
საქართველოს კანონსა და სხვა ნორმატიულ აქტებში მნიშვნელოვანი 
ცვლილებების შეტანის ინიციატორი.  

იგი უაღრესად განათლებული და რაციონალური პიროვნებაა, ცოტა 
სიტყვაძუნწი, მაგრამ, იმავდროულად, საოცრად ენამოსწრებულია და 
გამორჩეული იუმორის გრძნობით არის დაჯილდოვებული. ამასთანავე, 
იგი ჩვენს ოფისში ინფორმაციის უშრეტი წყაროა. თავისუფალ დროს 
მისი საყვარელი საქმიანობა წიგნების კითხვაა.

პაატა კიკნაველიძე

Paata Kiknavelidze
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Mariam is simultaneously positive, active, and very efficient in many 
areas: in the morning, she plans the firm’s strategic development; 
she drafts complex contracts and meets clients in the afternoon; 

and in the evening, she spends some quality time with her kids and family. 

Along with a deep understanding of (and a genuine affection for) civil avia-
tion matters, Mariam has significant experience of M&A and corporate law. 

She is always very discreet about this, but we know Mariam has a pile of 
international diplomas and certificates, including a degree from one of the 
top US law schools, and a special letter of thanks for helping to organize 
President George W. Bush’s official visit to Georgia.

Just like her legal skills, Mariam has also mastered the art of cooking; so 
whenever someone wants to conduct a due diligence or needs some culinary 
advice, Mariam is the right person to speak to.

 mantia@mkd.ge

m
არიამი თანაბრად კვალიფიციურია სხვადასხვა სფეროში: 
დილაობით იგი, როგორც წესი, ფირმის სტრატეგიულ 
განვითარებას გეგმავს; შუადღისას რთული ხელშეკრულების 

შედგენაზე მუშაობს და კლიენტებთან შეხვედრებს ესწრება; 
საღამოობით კი დროს ორ უსაყვარლეს შვილსა და ოჯახს უთმობს.   

სამოქალაქო ავიაციასთან დაკავშირებული საკითხების საფუძვლიანი 
ცოდნისა და სიყვარულის გარდა, მარიამს შთამბეჭდავი გამოცდილება 
აქვს კორპორაციული სამართლისა და საწარმოთა შერწყმის 
საკითხებზე. 

იგი ამაზე არასოდეს საუბრობს, თუმცა ჩვენთვის ცნობილია, რომ 
საერთაშორისო სერთიფიკატებსა და დიპლომებთან (მათ შორის 
აშშ-ს ერთ-ერთი წამყვანი სამართლის სკოლის ხარისხთან) ერთად, 
მას მიღებული აქვს განსაკუთრებული მადლობის წერილი პრეზიდენტ 
ჯორჯ ბუშის საქართველოში ვიზიტის ორგანიზებაში შეტანილი 
წვლილისათვის.

პროფესიულ უნარ-ჩვევებთან ერთად, მარიამი კულინარიითაც 
ინტერესდება. ასე რომ, თუ სამართლებრივი კვლევის ჩატარება, ან 
კულინარიასთან დაკავშირებული რჩევის მიღება გსურთ, სწორედ მას 
უნდა მიმართოთ.

მარიამ ანთია

Mariam Antia
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David has spent 15 years advising MKD’s clients on litigious and 
non-litigious matters related to corporate, construction and real 
estate legislation. He also loves to share his extensive expertise 

with law students. 

David used to play football amazingly well, and once helped MKD’s foot-
ball team win a prestigious football tournament.

He loves Georgian poetry with a passion, and David’s “verse of the day” 
always lends an air of sophistication to our morning coffee in the office. 

When he was once asked what feelings he associates with MKD, David an-
swered “not a feeling, but rather a taste-like a rare, dry red wine: an elegant, 
aromatic drink that brings a sense of warmth and love” (which was probably 
one of the best compliments the team has ever paid us). 

  dmetskhovrishvili@mkd.ge 

u კვე 15 წელია, რაც დავითი MKD-ს კლიენტებს საკორპორაციო, 
სამშენებლო და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე იურიდიულ დახმარებას უწევს. ასევე, იგი 

სიამოვნებით უზიარებს პროფესიულ გამოცდილებას იურიდიული 
ფაკულტეტის სტუდენტებს.

დავითი კარგად თამაშობდა ფეხბურთს და ერთ-ერთ პრესტიჟულ 
საფეხბურთო ტურნირში MKD-ს გუნდის გამარჯვება მისი დიდი 
დამსახურებაა.

დავითს პოეზიაც იტაცებს და მის მიერ წარმოთქმული ლექსების 
გამო ჩვენი დილის ყავის რიტუალიც უფრო სახალისო ხდება.

როდესაც ვკითხეთ, რა გრძნობასთან ასოცირდება მისთვის MKD, 
მან გვიპასუხა: „გრძობასთან არა - უფრო გემოსთან: იშვიათი, 
დახვეწილი, მშრალი წითელი ღვინის გემოსთან, რომელსაც სითბო 
და სიყვარული მოაქვს“. ეს კი, ჩვენი გუნდის წევრისაგან მიღებული 
საუკეთესო შეფასებაა.

დავით მეცხოვრიშვილი

David Metskhovrishvili
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Tamara has been with MKD for 12 years, where she practices as a law-
yer on a daily basis and is actively involved in the firm’s management.

Despite her fragile appearance, Tamara has amazing levels of energy and 
manages to combine raising three beautiful children, practicing law, actively 
representing MKD in external relations and studying towards her doctoral 
degree without any detriment to any of these matters. 

As a very responsible person, she still remembers by heart the Criminal 
Code of Georgia which she was taught at university by Prof. Mzia Lekveish-
vili, and this despite the fact that she has never had the opportunity to put 
this knowledge into practice since then. 

In addition to the wide range of Tamara’s professional activities, she is an 
excellent skier, teaches law, and loves travelling and exploring new cul-
tures. (And besides, you would never guess, but she also makes wonderful 
apple pies.) 

We never cease to wonder how she manages to combine this vast range of 
activities and to carry out every task to perfection. 

 ttkeshelashvili@mkd.ge

12 წელია, რაც თამარი MKD-ს გუნდის წევრია. იგი, იურიდიულ 
პრაქტიკასთან ერთად, ფირმის განვითარებასთან 
დაკავშირებულ საკითხებშიც მონაწილეობს.

უშრეტი ენერგიის წყალობით, იგი თავისუფლად უთავსებს სამსახურს, 
სამი არაჩვეულებრივი შვილის აღზრდასა და სამართლის დოქტორის 
ხარისხზე მუშაობას. 

ამბობს, რომ დღემდე ზეპირად ახსოვს უნივერსიტეტში პროფესორ მზია 
ლეკვეიშვილის მიერ მისთვის ნასწავლი სისხლის სამართლის კოდექსი, 
თუმცა პროფესიულ საქმიანობაში საკორპორაციო სამართლის 
მიმართულება აირჩია და სისხლის სამართლის თეორიული ცოდნის 
პრაქტიკაში რეალიზაციის საშუალება ჯერ არ მისცემია.

თამარი მრავალმხრივი პროფესიული საქმიანობის პარალელურად, 
შესანიშნავი მოთხილამურეა,  ლექციებსაც უკითხავს იურიდიული 
ფაკულტეტის სტუდენტებს და, სხვათაშორის, უგემრიელეს ვაშლის 
ნამცხვრებსაც ამზადებს. 

გასაოცარია, როგორ ახერხებს იგი ყველაფერს ერთად, თანაც 
იდეალურად.

თამარ ტყეშელაშვილი

Tamar Tkeshelashvili
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With over 15 years of legal practice at MKD, Mikheil is the go-to 
person for contracts and all things transactional. He has been 
extremely successful in representing many of MKD’s inter-

national clients, and has always handled his work with great care and 
precision.

Imperturbable in almost any situation, he is particularly fond of pon-
dering complicated deals, exploring their anatomy, and guiding clients 
from the very beginning of a case to its logical (and happy) conclusion. 
At the office, he is never to be found without a cup of coffee either in 
hand or beside his computer.

Deeply pensive and with a witty sense of humor, Mikheil is an acknowl-
edged connoisseur of fine arts, wine and everything in between, yet he 
is also an avid sports fan and a very pleasant person to hang around 
with.  All in all, we have a profound appreciation of Mikheil’s profes-
sional and esthetic considerations, and so do our clients.

  mgogeshvili@mkd.ge 

m იხეილის იურიდიული პრაქტიკა MKD-ში 15 წელზე მეტს 
ითვლის.  ხელშეკრულებებსა და ტრანზაქციებთან 
დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა საკითხზე სწორედ მას უნდა 

მიმართოთ. იგი უაღრესად წარმატებით წარმოადგენს MKD-ს 
საერთაშორისო კლიენტებს და საქმეს ყოველთვის გამორჩეული 
ყურადღებითა და პროფესიონალიზმით უდგება.

თითქმის ყველანაირ სიტუაციაში მშვიდსა და აუღელვებელს, 
უყვარს რთული გარიგებების ანალიზი, მათი დეტალურად 
შესწავლა და კლიენტთა თანხლება გარიგების დასაწყისიდან მის 
საბოლოო წარმატებულ დასასრულამდე. ოფისში მისი ნახვა ყავის 
გარეშე წარმოუდგენელია.

მიხეილი სერიოზული და, იმავდროულად, სხარტი იუმორის მქონე 
ადამიანია, რომელსაც ყველაფრის, ხელოვნებით დაწყებული და 
ღვინით დამთავრებული, ექსპერტის დონეზე შეფასება შეუძლია. 
ამასთანავე,  იგი სპორტის გულმხურვალე გულშემატკივარია. 
მასთან ურთიერთობა ძალიან სასიამოვნოა და, საბოლოო ჯამში, 
მის პროფესიულ თუ ესთეტიკურ შეხედულებებს არა მარტო 
თანამშრომლები და მეგობრები, არამედ ჩვენი კლიენტებიც 
აფასებენ.

მიხეილ გოგეშვილი

Mikheil Gogeshvili
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N atalia was one of the first women to join MKD’s team back in 2005, 
advising clients on banking, finance, and contract and business law.

Her 10+ years of outstanding legal practice for the firm have given her many 
moments to remember, yet she always thinks that the most curious situ-
ations still usually arise when a deal is closing (if you know what we mean).

Natalia speaks four foreign languages and may be about to learn a fifth 
one after her recent trip to India. And let us not forget that she is fluent in 
finance law and capital markets too.

Yoga is Natalia’s greatest passion, and she tries to practice it at the same 
high professional level as her work. She also loves travelling, drinking hot 
chocolate, walking on the streets and people-watching, reading modern 
French literature (in the original French, of course), and spending time with 
her cat Lucky. 

 nbabakishvili@mkd.ge

n ატალია MKD–ს 2005 წლიდან  შემოუერთდა. მისი პროფესიული 
საქმიანობა მოიცავს საბანკო, საფინანსო, საკორპორაციო და 
ბიზნეს სამართლის სფეროებს. 

10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მას ბევრი რამ დაუგროვდა 
გასახსენებლად, მაგრამ ყველაზე საინტერესოდ გარიგებების დახურვის 
ეტაპი აგონდება. 

ნატალია ოთხ უცხო ენას ფლობს. ცოტა ხნის წინ ინდოეთში იმოგზაურა, 
რამაც, შეიძლება, მეხუთე ენის შესწავლაც გადააწყვეტინოს. ამასთან, 
ნუ დაგვავიწყდება, რომ იგი თავისუფლად საუბრობს საფინანსო 
სამართლისა და კაპიტალის ბაზრების რთულ ენაზეც. 

იოგა ნატალიას გატაცებაა და ცდილობს, ვარჯიშსაც ისეთივე 
თავდადებითა და პასუხისმგებლობით მიუდგეს, როგორც თავის 
პროფესიულ საქმიანობას ეკიდება.

მას, ასევე, უყვარს მოგზაურობა და ქალაქის ქუჩებში სეირნობა, 
ცხელი შოკოლადი, თანამედროვე ფრანგული ლიტერატურის კითხვა 
(რათქმაუნდა, ფრანგულ ენაზე) და კატა ლაქისთან ერთად დროის 
გატარება. 

ნატალია ბაბაკიშვილი

Natalia Babakishvili
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Baqar has been with MKD from very early on: he joined the firm as 
an intern at the age of 19, and began practicing as a lawyer a few 
months later. He says he has been serving as a communicator, a 

writer, a mediator, a negotiator and as a speaker, and we can only add 
that he also has a bright legal mind. 

During his 7 years of legal practice at MKD, Baqar has been advising 
clients on a wide range of projects in the fields of contract and corpo-
rate law, tax and customs, immigration and labor law, as well as during 
arbitration proceedings.

Our clients (and indeed their clients) are in very safe hands working 
with Baqar, as  competition and personal data protection laws are one 
of his specialties. 

Baqar ’s interests in his spare time are no less diverse: he is a good 
swimmer and loves travelling and discovering new and interesting plac-
es (he plans to visit Australia in the near future). A venerator of good 
music, he loves listening to jazz.

  bpalavandishvili@mkd.ge  

b აქარი MKD-ს წევრი 19 წლის  ასაკში გახდა. ჯერ ფირმის სტაჟიორი 
იყო, შემდეგ საქმიანობა იურისტის პოზიციაზე გააგრძელა. 
როგორც ამბობს, MKD-ში მან მრავალმხრივი გამოცდილება 

მიიღო: კომუნიკატორის, მწერლის, მაცნეს, მედიატორისა და 
ორატორის რანგშიც კი მოუწია მუშაობა. მის გამორჩეულ პროფესიულ 
უნარ-ჩვევებზე ხომ საუბარიც ზედმეტია.

7 წლის მანძილზე მან კლიენტებს იურიდიული მომსახურება გაუწია 
ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა საკორპორაციო, საგადასახადო, 
საბაჟო, საიმიგრაციო და შრომის  სამართალი, ასევე, საარბიტრაჟო 
დავები.

ჩვენს კლიენტებს შეუძლიათ სრულიად მშვიდად იგრძნონ თავი 
ბაქართან მუშაობისას, რადგან კონკურენციის სამართალი და 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეგულირებაც მისი პრაქტიკის ერთ-
ერთი მიმართულებაა.

სამსახურის გარეთ მისი ინტერესებიც საკმაოდ მრავალფეროვანია: იგი 
კარგად ცურავს, უყვარს მოგზაურობა და ახალი ადგილების აღმოჩენა. 
უახლოეს მომავალში ავსტრალიაში მოგზაურობას გეგმავს. ბაქარი 
გემოვნებიანი მუსიკის მოყვარულია და უპირატესობას ჯაზს ანიჭებს. 

ბაქარ ფალავანდიშვილი

Baqar Palavandishvili
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Sandro began his legal career when he was still quite young, joining 
MKD in 2009, and he has since built an impressive track record of 
advising clients on important corporate and litigation matters. At one 

time, he worked as an intern for the Venice Commission, where he contrib-
uted to an assessment of a bill for the reform of Georgia’s constitution in 
2010. He has also been involved in a number of international investment 
disputes involving Georgia. 

Outside his legal practice, Sandro loves outdoor activities such as running, 
tennis, and especially hiking. He once hiked 60 kilometres up through the 
mountains of eastern Georgia, all the way up to Black Rock Lake–one of 
the most interesting and challenging hiking trails in the entire country. In 
any case, whether at work or in the mountains, Sandro is always quick to 
find his bearings (but we don’t know for sure whether he acquired this skill 
before or after his 60-km walk).

Sandro is also very interested in the history of Tbilisi, its old buildings, their 
features and stories. And although he never speaks about it, we know he 
has a big heart and regularly helps out at the local dog shelter.

 ssamadbegishvili@mkd.ge

s ანდრომ პროფესიული საქმიანობა 2009 წლიდან დაიწყო, როდესაც 
MKD–ს გუნდის წევრი გახდა და საკორპორაციო სამართლის 
საკითხებზე მუშაობის, ასევე, სასამართლო დავების წარმართვის 

შთამბეჭდავი გამოცდილება დააგროვა. იგი იყო სტაჟიორი ვენეციის 
კომისიაში, სადაც 2010 წელს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს 
კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტის 
შეფასებაში. ასევე, ჩართული იყო რამდენიმე საერთაშორისო 
საინვესტიციო დავაში, რომელშიც საქართველო მონაწილეობდა.    

პროფესიული საქმიანობის გარდა, სანდროს უყვარს სპორტი: სირბილი, 
ჩოგბურთი, ასევე, ლაშქრობა. მას 60 კილომეტრიც კი გაუვლია შავი 
კლდის ტბამდე საქართველოში ერთ–ერთი ყველაზე საინტერესო 
სალაშქრო ბილიკით. ცხადია, მას გარემოში ორიენტირება არ უჭირს 
და ოფისსა თუ მთებში ადვილად პოულობს კოორდინატებს (თუმცა, 
დანამდვილებით მაინც არ ვიცით, ეს უნარი მან 60 კმ–ის გავლამდე 
შეიძინა თუ მას შემდეგ).  

სანდრო გატაცებულია თბილისის ისტორიით, ძველი შენობებით, 
მათი ცალკეული ელემენტებითა და ინტერიერით. ამაზე არასოდეს 
საუბრობს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მას ძალიან კეთილი გული აქვს და 
სისტემატურად ეხმარება ადგილობრივ ძაღლთა თავშესაფარს.   

სანდრო სამადბეგიშვილი

Sandro Samadbegishvili
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Ekaterine is a young, active and very talented lawyer. Once she 
began to work for MKD in 2013 as an intern of our Legal Clinic, we 
simply couldn’t let her go.

Before joining the firm, Ekaterine was actively involved in various youth 
organizations and took part in and helped organize several local and 
international projects in Georgia and in Europe. 

Ekaterine is an amazing combination of fair-haired beauty, a well-de-
veloped intuition and the skills of a purposeful lawyer who doesn’t like 
any kind of uncertainty, neither at work nor outside of it.

“I have always reacted strongly to injustice since childhood, so I 
thought being a lawyer was the right profession for me,” says Ekater-
ine, who combines her practice with her ongoing doctoral studies.

Ekaterine loves to travel and to explore new places, both in Georgia 
and abroad. She is also an accomplished amateur photographer, enjoys 
dining out with friends, and is a firm believer in happiness only being 
real when it is shared.

  ekokichaishvili@mkd.ge 

e
კატერინე ახალგაზრდა, აქტიური, ძალიან ნიჭიერი იურისტია.  
მას შემდეგ, რაც  2013 წელს MKD-ს იურიდიულ კლინიკას 
სტაჟიორის სტატუსით შემოუერთდა,  ვერც ის შეელია ფირმას 

და  ვერც ჩვენ - მას.

ფირმაში მოსვლამდე იგი სხვადასხვა ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის საქმიანობაში იყო ჩართული, ასევე, მონაწილეობდა 
და ორგანიზებას უწევდა რამდენიმე ადგილობრივ თუ 
საერთაშორისო პროექტს საქართველოსა და ევროპაში.

საკუთარი თვისებებიდან კარგად განვითარებულ ინტუიციასა და 
მიზანსწრაფულობას გამოარჩევს. არასოდეს ეგუება უსამართლობას 
და ამბობს, რომ იურისტობაც სწორედ ამიტომ აირჩია. იურიდიულ 
პრაქტიკას დოქტორანტურაში წარმატებით სწავლასაც უთავსებს.  

ეკატერინეს უყვარს მოგზაურობა საქართველოში თუ მის ფარგლებს 
გარეთ. იტაცებს ფოტოხელოვნება, სიამოვნებს მეგობრებთან ერთად 
დროის გატარება და სჯერა, რომ ბედნიერება მხოლოდ მაშინ არის 
ნამდვილი, როდესაც მას სხვებსაც უზიარებ.  

ეკატერინე კოკიჩაიშვილი

Ekaterine Kokichaishvili
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K etevan (Keti) has been the voice of MKD and the first person to 
welcome you to our offices for over 5 years.

Besides knowing how to create a pleasant atmosphere, Keti also makes 
absolutely amazing coffee. Although she has always refused to reveal the 
secret of its recipe, we suspect her kindness may be the special ingredi-
ent.

In addition to her passion for poetry and karaoke, Keti loves spending her 
spare time improving her newly-discovered talent: painting. (And indeed 
some of her pictures, painted in her unique style, have already been print-
ed as a set of Christmas cards). 

q
ეთევანი პირველია, ვინც უკვე 5 წელია ჩვენს სტუმრებს 
გულთბილად ეგებება და სატელეფონო ზარებს ჩვეული 
ხალისით პასუხობს.

გარდა იმისა, რომ მშვენივრად იცის, როგორ შექმნას 
ოფისში სასიამოვნო გარემო, განსაკუთრებულ ყავასაც 
ამზადებს, რომლის რეცეპტს არავის უმხელს. ვფიქრობთ, რომ  
საიდუმლო ინგრედიენტი მისი სიკეთეა. 

ქეთის უყვარს პოეზია და კარაოკე. ახლახანს აღმოაჩინა, რომ 
ხატვა დიდ სიამოვნებას ანიჭებს და, ამიტომ, გამუდმებით 
ცდილობს  ტექნიკის დახვეწას (სხვათაშორის,  მისი 
თავისებური სტილით შესრულებული რამდენიმე ნახატი 
საშობაო ბარათებადაც კი დაიბეჭდა).

ქეთევან მერკვილაძე

Ketevan Merkviladze 
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Tamar is the most recent member of MKD’s team, but somehow we all 
feel we have known her for years. Delicate and graceful, she always 
meets our guests with a smile.

Tamar is the proud daughter of a well-known Georgian football coach and, 
by an amazing coincidence, her birthday and those of her two brothers are 
consecutive (though in different years, of course).

She loves to swim and next on her wish list is learning how to surf.

With all her talents, Tamuna could succeed in any field, but we are very 
happy to have her on board. 

T
ამარი MKD-ს გუნდის ყველაზე ახალი წევრია, მაგრამ ისეთი 
გრძნობა გვაქვს, თითქოს, უკვე წლებია, ვიცნობთ. იგი ნაზი 
და დახვეწილია, სტუმრებს ყოველთვის ღიმილით ხვდება 

და თავისი ხალისიანი ბუნებით გარშემომყოფთა კეთილგანწყობას 
იმსახურებს.

თამარი ამაყობს, რომ ქართული ფეხბურთის ცნობილი მწვრთნელის 
შვილია. საოცარი დამთხვევის გამო, მას და მის ძმებს დაბადების 
დღეები ერთმანეთის მიყოლებით აქვთ და, წარმოგვიდგენია, 
როგორი მხიარულებაა მათ ოჯახში ამ დროს.

მას უყვარს ცურვა და სერფინგის შესწავლის სურვილი აქვს. 

გვიხარია, რომ მრავალმხრივ ნიჭიერი თამარი ჩვენი გუნდის 
წევრია.

თამარ გეგუჩაძე

Tamar Geguchadze
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S
ორენა MKD-ს ფინანსური მენეჯერი და საგადასახადო მრჩეველია, 
შესაბამისად, ყველაზე საჭირო პიროვნებაა MKD–ში, განსაკუთრებით 
კი - თვის ბოლოს (როდესაც ხელფასების ჩარიცხვის დრო დგება). 

იგი გადასახადების სამყაროსა და აურაცხელი რაოდენობის დოკუმენტს, 
ინვოისსა  თუ ანგარიშს უნაკლოდ მართავს. ამგვარივე უზადოა მისი 
გემოვნება მუსიკასთან, მოგზაურობასთან, ფსიქოლოგიასა და მოდასთან 
დაკავშირებით. 

როგორც ციფრებისა და სიზუსტის მოყვარულ ადამიანს შეეფერება, 
უპირატესობას შავსა და თეთრ ფერებს ანიჭებს. ასეთივე მკაფიოა მისი 
მიდგომა  ფირმისა და კლიენტების ფინანსური მონაცემების მიმართ. 

მიუხედავად არაერთი პროფესიული წარმატებისა, შორენას თქმით, მისი 
მთავარი მიღწევა ვაჟიშვილის აღზრდა და ხის დარგვაა.

როგორც ამბობს, მას იმ დღის ეშინია, როდესაც ტექნოლოგიები ადამიანურ 
ურთიერთობებს ჩაანაცვლებს, მაგრამ, რადგანაც ჩვენ ერთი წუთითაც არ 
ვაძლევთ მოსვენებას, ალბათ, მალე შეიცვლის აზრს.

შორენა მჟავანაძე

Shorena Mzhavanadze

As MKD’s financial manager and tax counsel, Shorena is usually the most 
needed person at MKD (especially at the end of month, when it’s time to 
transfer salaries).

Shorena manages the world of taxes and endless papers, invoices and reports 
with amazing sophistication, and her tastes in music, travel, psychology and 
fashion are equally refined. 

As a real professional number-cruncher, her favorite colors are black and white, 
and she maintains the same clear approach when dealing with the firm's and 
clients’ financial data.

Despite the numerous achievements which have marked Shorena’s career, she 
would argue that her greatest accomplishment has been raising her son (and 
planting a tree, unsurprisingly).

Shorena says she is afraid of the day when technology will dominate 
human relationships—but we never leave her a moment’s respite, so she 

will probably change her mind soon. 
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Executive assistant to MKD’s partners, Marionella is also the person all 
of us often call upon, be it for professional or personal matters: she 
is always a mine of good advice and practical help.

In addition to her professionalism at work, in her spare time she is also a 
master of ‘khachapuri’—Georgia’s famous cheese-bread and a calling card 
of the country’s gastronomic culture.

A healthy lifestyle is an integral part of Marionella’s life: she loves going for 
walks, and especially enjoys trips to the mountains.

Marionella is the happy owner of an amazingly clever cat, whose super-fe-
line abilities might be worth a social media presence.

m არიონელა MKD-ს პარტნიორების აღმასრულებელი ასისტენტია, 
რომელსაც ხშირად მივმართავთ ნებისმიერ საკითხზე, რადგანაც 
ვიცით, რომ მისგან ყოველთვის სასარგებლო რჩევასა და 

დახმარებას მივიღებთ.

მისი მაღალი დონის პროფესიონალურ  უნარ-ჩვევებს ისიც 
ემატება, რომ განსაკუთრებულად გემრიელი გამოსდის ქართული 
გასტრონომიული კულტურის „სავიზიტო ბარათი“ - ხაჭაპური.

ჯანსაღი ცხოვრების წესი მარიონელასთვის შეუცვლელია, ამიტომაც 
ბევრს სეირნობს და, განსაკუთრებით,  მთებში ლაშქრობაში სიარული 
უყვარს.

მარიონელას ძალიან ჭკვიანი კატა ჰყავს, რომელიც, თავისი 
გამორჩეული თვისებების გამო, ნამდვილად იმსახურებს სოციალურ 
მედიაში საკუთარი გვერდი ჰქონდეს.

მარიონელა ხომერიკი

Marionella Khomeriki
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Nana joined the firm about 2 years ago, and we all admit she brought 
more color to our office’s everyday life. 

Nana is very positive, very creative, and incredibly responsible. With her 
favorite quotation, “everything will be fine”, she gets everything organized–
from legal business to our corporate events and days out (and she always 
manages to deliver the team back to the office safe and sound). 

When she isn’t hard at work, Nana loves to travel and learning new things; 
Tibet is currently high on her travel wish list. She also loves experimenting 
in the kitchen, and when she is cooking she pours all her heart and soul.

Nana is also a particularly active member of MKD’s rugby fan-club, and 
dreams of the world championship of Georgia’s national rugby team.

n
ანა 2 წლის წინ შემოგვიერთდა და კიდევ უფრო გააფერადა 
ჩვენი ოფისის ყოველდღიური ცხოვრება. 

იგი პოზიტიური და შემოქმედებითია, გააჩნია საოცარი 
პასუხისმგებლობის გრძნობა. ყველაფერს აგვარებს თავისი 
საყვარელი ფრაზით „ყველაფერი კარგად იქნება“, იქნება ეს 
სამსახურებრივი საქმე თუ კორპორატიული გასვლა (სხვათაშორის, 
ყოველ ჯერზე გამოსდის უკლებლივ მთელი გუნდის უვნებლად უკან 
დაბრუნებაც). 

ნანას უყვარს მოგზაურობა და სიახლეები. ახლა სამოგზაუროდ 
მისთვის ყველაზე სასურველი ადგილი ტიბეტია. იტაცებს 
სამზარეულოში კერძებთან დაკავშირებული ექსპერიმენტები, რასაც 
მთელი მონდომებით ეკიდება.

იგი, ასევე, MKD–ს რაგბის ფან–კლუბის აქტიური წევრია და 
საქართველოს რაგბის ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონობაზე 
ოცნებობს.  

ნანა მაღრაძე

Nana Maghradze
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ოლგა ვერხოლა

Olga Verkhola

MKD’s business development manager, Olga moved from Ukraine 
to Georgia about 8 years ago and says she fell in love with the 
country at first sight. While she has still a lot to learn in Georgian, 

multilingual conversations held in several languages simultaneously are a 
frequent occurrence at the office.

Olga spent many years working for business associations, and enjoys 
meeting new and interesting people. 

She loves really cold winters and figure skating is her favorite sport, but 
she is equally devoted to flowers, plants and gardening.

Being refined and chic she often amazes us with some smart, sophisticat-
ed and exceptionally creative ideas or presents and no wonder why each 
of us wishes her to be his/her Secret Santa at the office Christmas Party.

Olga’s dream is to fly a plane (but for the time being she doesn’t even 
drive a car). 

M KD-ს ბიზნესის განვითარების მენეჯერი ოლგა საქართველოში 
უკრაინიდან 8 წლის წინ ჩამოვიდა. მისი თქმით, ქვეყანა 
ნახვისთანავე შეუყვარდა. მას ჯერ კიდევ ბევრი აქვს სასწავლი 

ქართულ ენაში, ამიტომაც, ჩვენს ოფისში ხშირად გაიგონებთ 
ერთროულად სხვადასხვა ენაზე საუბარს.

ოლგა ბიზნეს-ასოციაციებში რამდენიმე წლის განმავლობაში 
მუშაობდა და ბევრი საინტერესო ნაცნობი შეიძინა.

მას ცივი ზამთარი მოსწონს, საყვარელი სპორტი კი - ციგურებით 
სრიალია. ამავე დროს, ძალიან უყვარს ყვავილები და მებაღეობა. 

ოლგა დახვეწილი და გემოვნებიანია. იგი ხშირად გვაოცებს ასეთივე 
დახვეწილი სასაჩუქრე იდეებითა თუ სიურპრიზებით, ამიტომაც, 
გასაკვირი არ უნდა იყოს,  რატომ  სურს ყველას, რომ სწორედ 
ოლგა აღმოჩნდეს მათი საიდუმლო სანტა საშობაო კორპორატიულ 
საღამოზე. 

ოლგას ოცნება თვითმფრინავის მართვაა (თუმცა, დღეისათვის ის ჯერ 
მანქანასაც არ მართავს). 
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Pridon, who is mainly responsible for logistics at MKD, solves tech-
nical problems around the office. No questions or queries ever take 
him by surprise, and even his car contains all he needs to organize 

pretty much anything.

He has worked in many very interesting places around the world, and he 
has visited even more—from the Far East to the Middle East.

Pridon loves sports and football, maintains the highest standards of the 
Georgian tradition of hospitality, and we all respect him for his great wealth 
of professional and personal experience and his numerous personal qual-
ities.

f რიდონს ჩვენი ოფისის ტექნიკური აღჭურვილობის 
უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა აბარია. მას ვერასოდეს 
დაუსვამთ ტექნიკასთან დაკავშირებით ისეთ კითხვას, 

რომელზედაც  პასუხი არ ექნება. ამასთან, მის მანქანაში ყველა ის 
ნივთი მოიძებნება, რაც მუშაობის ან დასვენების დროს შეიძლება 
დაგჭირდეთ. 

ფრიდონს მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას მუშაობის გამოცდილება 
აქვს, ნამყოფი კი უფრო მეტ ქვეყანაშია, მათ შორის, შორეულ 
აღმოსავლეთშიც.

უყვარს სპორტი, გასაკუთრებით - ფეხბურთი. ასევე, დიდ პატივს სცემს 
სტუმარ-მასპინძლობის ქართულ ტრადიციას. 

დიდი სამუშაო თუ ცხოვრებისეული გამოცდილებისა და პიროვნული 
თვისებების გამო, მას ყველა დიდ პატივს ვცემთ.

ფრიდონ ნერგაძე

Pridon Nergadze
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Konstantine has been our irreplaceable IT manager for the past decade. 
His great professionalism was really revealed when we changed offic-
es: not only did he ensure that all our IT infrastructure was successfully 

moved and up and running, he even managed to upgrade it in such a way 
that neither we nor our clients noticed any technical issues.

Konstantine is very even-tempered and never loses his calm even when some 
of the things which sometimes happen to our computers give him every right 
to do so. He says his profession is his true vocation.

In his spare time, he loves reading interesting books or spending time with 
friends.

I rina is one of the earliest birds to reach our 
office every morning, and loves order all 
around her.

She is very responsible and kind, and we simply 
couldn’t imagine our office life without the help 
she has given us over the past 17 years.

Irina loves reading books, watching good movies 
and going for peaceful walks in beautiful nature, 
but above all she enjoys spending time with her 
little granddaughter.

k
ონსტანტინე ბოლო 10 წლის მანძილზე ჩვენი შეუცვლელი IT 
სპეციალისტია. მან პროფესიონალიზმის უმაღლესი დონე მაშინ 
აჩვენა, როდესაც ახალ ოფისში გადავედით - ჩვენი მთლიანი 

ტექნიკური აღჭურვილობა ისე გადმოიტანა და რამდენიმე ახალიც 
დაუმატა, რომ ვერც ჩვენ ვიგრძენით რაიმე ტექნიკური ხარვეზი და 
ვერც ჩვენმა კლიენტებმა. 

იგი ძალიან გაწონასწორებულია და არც მაშინ აღელდება, როდესაც 
კომპიუტერებზე ჩვენი მანიპულაციებით ამის საფუძველს ვაძლევთ. 

კოტე საკუთარ პროფესიას მის ნამდვილ მოწოდებად სთვლის.

თავისუფალ დროს უყვარს წიგნების კითხვა და მეგობრებთან ერთად 
გართობა.

i
რინა ჩვენი ოფისის ტოროლაა - 
სამსახურში ყველაზე ადრე მოდის და 
ყოველთვის ზედმიწევნით მოწესრიგებულ 

სამუშაო გარემოს გვახვედრებს. იგი კეთილი 
და დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე 
ადამიანია, რომლის გარეშეც დღეს ჩვენი 
ოფისი ვერ წარმოგვიდგენია, ისევე, როგორც 
ვერ წარმოგვედგინა ამ 17 წლის მანძილზე.

ირინას უყვარს წიგნების კითხვა, კარგი 
ფილმები და ბუნებაში სეირნობა. თავის პატარა 
შვილიშვილთან ყოფნა კი უზომო სიხარულს 
ანიჭებს.

კონსტანტინე დავითაშვილი

Konstantine Davitashvili
ირინა ბაღდასაროვა

Irina Bagdasarova
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ლურჯი 

მწვანე

თეთრი

სხვა 

MKD-სადმი ჩვენი 
დამოკიდებულება    
 
Our feelings towards 
MKD 

ჩვენი გატაცებები
Our favorite pastimes

ჩვენი საყვარელი ფერები
Our favorite colors

მოგზაურობა / Traveling

ლიტერატურა  / Literature

ფეხბურთი / Football

ცურვა / Swimming

კულინარია / Culinary

თხილამურებით სრიალი / Skiing

მუსიკა / Music

ფოტოგრაფია / Photography

ხატვა / Painting

ღვინო / ვისკი  Wine / Whiskey
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MKD-ს გუნდის რამდენიმე წევრს პატივი ერგო, 
დაეკავებინა მაღალი თანამდებობა საქართველოს 
მმართველ ორგანოებში და საკუთარი წვლილი 
შეეტანა ქვეყნის განვითარებაში. მათ შორის არიან:

> არჩილ კბილაშვილი - საქართველოს მთავარი 
პროკურორი 2012-2013 წლებში;
> პაატა კიკნაველიძე - პარლამენტის წევრი 2012-
2016 წლებში. სხვადასხვა დროს იყო ჯანდაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის 
მოადგილე, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა 
კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. 
2015-2016 წლებში იგი სამთავრობო კომისიის  
წევრის სტატუსით მონაწილეობდა ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა სისტემის რეფორმის 
გატარებაში;
> ვახტანგ შევარდნაძე - 1994-1998 წლებში 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელის მოადგილე;
> ვიქტორ ყიფიანი - 1990-1999 წლებში 
საქართველოს  უზენაესი სასამართლოს 
თავმჯდომარის, ბატონი მინდია უგრეხელიძის  
ასისტენტი;
> რატი ბრეგაძე -  საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის მოადგილე დიასპორის საკითხებში, 
მანამდე კი - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 
მინისტრის მოადგილე;
> გიორგი კახიანი - საქართველოს პარლამენტის 
წევრი,  საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო 
საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, იურიდიულ 
საკითხთა კომიტეტის წევრი, საქართველოს 
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი.
> დავით კოღუაშვილი - საქართველოს 
პარლამენტის წევრი 1999-2004 წლებში.

MKD-ს გუნდის წევრების სამთავრობო სტრუქტურებში 
მოღვაწეობის გამოცდილება საშუალებას აძლევს 
კომპანიებს, არაკომერციულ ორგანიზაციებსა და 
სხვა კერძო პირებს, პირველწყაროდან მიიღონ 
რჩევა ამა თუ იმ კანონის მათზე ზეგავლენის კუთხით. 
საკანონმდებლო და რეგულაციური გამოწვევების 
მხრივ ჩვენ მათ სტრატეგიულ და ყოველმხრივ 
მიდგომას ვთავაზობთ.

Some of our team have been elected or nominated to 
high-ranking positions within Georgia’s government and 
public agencies, occasionally as legal counsels, and 
have been and continue to be dedicated to making a 
difference in the country’s life.
Members of Mgaloblisvili Kipiani Dzidziguri who have 
held or currently hold public office include:

> Archil Kbilashvili, Chief Prosecutor of Georgia, 
2012-2013;
> Paata Kiknavelidze, Member of Parliament, 2012–
2016, and at different times Deputy Chairman of the 
Healthcare and Social Issues Committee, First Deputy 
Chairman of the Legal Issues Committee, and a member 
of a governmental commission tasked with reforming the 
Administrative Violations System, 2015–2016;
> Vakhtang Shevardnadze, Deputy Head of the Geor-
gian Foreign Ministry’s United Nations Division, 1994-
1998;
> Victor Kipiani, Assistant to the Chairman of the 
Supreme Court of Georgia, the Hon. Mindia Ugrekhelidze, 
1990-1999;
> Rati Bregadze, Head of Department within Geor-
gia’s Ministry for Diaspora Issues, and former Deputy 
Minister of Sport and Youth Affairs;
> Giorgi Kakhiani, Member of Parliament, Chairman 
of the Procedural Issues and Rules Committee, Member 
of the Legal Issues Committee, Member of the State 
Constitutional Commission;
> David Koghuashvili, Member of Parliament, 1999-
2004.

Our experience of government enables MKD’s Public 
Policy practice to give companies, not-for-profit organi-
zations, other entities and individuals an insider’s view 
of how legislation, regulations and decision-making 
processes affect them. Our experts provide our clients 
with a full analysis of the legal, political, regulatory and 
business framework around their case, and offer them a 
strategic and multi-disciplinary approach to dealing with 
the legislative and regulatory challenges they face.

გამოცდილება საჯარო სამსახურში
OUR EXPERIENCE OF PUBLIC SERVICE

ლურჯი 

მწვანე

თეთრი

სხვა 

ჩვენი საყვარელი ფერები
Our favorite colors
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David Archvadze Irakli Mgaloblishvili  
 

MGALOBLISHVILI KIPIANI DZIDZIGURI (MKD) 

GENERAL 

1. What is the nature and importance of 

renewable energy in your country? 

The main nature and importance of renewable 

energy in Georgia is that, first of all, the 

Unified Energy System of the country's 

renewable energy resources will be more solid 

and sustainable and it will strengthen the 

country's energy independence and electricity 

imports will continue to be reduced. Secondly, 

renewable energy is environmentally clean 

electricity production and the thirdly, alongside 

with technological developments, the costs for 

wind and solar power stations are constantly 

being reduced, which makes the electricity 

produced by such stations even more 

competitive on the market.  

The Ministry of Energy of Georgia is actively 

and vigorously working in the direction of 

renewable energy. Georgia is rich in hydro 

resources and the rational utilization of water 

resources and increasing of level of country’s 

energy independence is the main priority of 

Georgia's energy policy. However, in addition 

to water resources, a great deal of attention is 

paid to a) utilization of wind power and 

increasing its capacity from 20 MW to 200  

 

 

 
MW; and b) study of the potential of solar 

energy. As an example we want to mention is 

that in 2015, the country will have commenced 

construction of the first 20 MW wind power 

plant - "Kartli" which is the first pilot project 

financed by the state. The investment cost is 

30 million US dollars. The annual output of 

the wind power plant will be 87 million 

kilowatts. Currently, the study of wind power 

project feasibility has been completed and the 

construction of the turbines and the 

construction works of the project for the 

preparation of tender documents is ongoing. 

In general, Georgia has an important wind 

energy potential, which is estimated to be able 

to generate up to 4 billion kilowatt-hours 

annually. By the natural energetic potential, the 

territory of Georgia is divided into four zones: 

1.  A high speed zone - mountainous regions 

of Southern Georgia, Kakhaberi Vake and 

the central region of Kolkheti Valley.  

The working duration period is more than 

5,000 hours per year. 

2.  A partly high speed and low speed zone - 

the Mtkvari gorge from Mtskheta to 

Rustavi, Southern part of Javakheti, Black 

Sea line from Poti to Kakhaber Vake. The 

working duration is 4,500-5,000 hours per 

year.  

პუბლიკაციები

PUBLICATIONS 
AND MEDIA 
APPEARANCES
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CLOUD COMPUTING IN GEORGIA

GEORGIA

COUNTRY SPECIFIC REQUIREMENTS  

BASED ON LOCAL PRIVACY LAW:  

GEORGIA

COUNSEL DETAILS:Country:  
Georgia 

Attorney:  
Mikheil Gogeshvili 

Law Firm:  
Mgaloblishvili Kipiani Dzidziguri (MKD) Law Office

 

71 Vazha Pshavela Ave., Office 24, 0186 Tbilisi, 

 

0186 Tbilisi
 

GeorgiaWebsite: 
www.mkd.ge 

E-mail:  
mgogeshvili@mkd.ge 

The following briefly outlines the non-sector-specific data protection requirements that organizations or 

institutions need to bear in mind in relation to their use of cloud computing. 
INTRODUCTION

1
In general, what is the statutory 

basis for the protection of personal 

data (hereinafter referred to as the 

“Privacy Act”)?

The Law of Georgia on Personal Data Protection (in Georgian: კანონი 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ), dated 28 December 

2011 (the “Privacy Act“).  
Unofficial English translation of the Privacy Act can be found at: http://

personaldata.ge/res/docs/Kanoni/PDP%20Law.pdf

GLOBAL PPP GUIDE 2016 
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Sandro Samadbegishvili Irakli Mgaloblishvili   

MGALOBLISHVILI KIPIANI DZIDZIGURI (MKD) 

GENERAL 

1. Is the PPP model commonly used to 

develop infrastructure projects in your 

jurisdiction? If yes, what types of PPP 

models (such as Build-Operate, Build–

Operate–Transfer, Transfer of 

Operation Rights, Build–Lease–

Operate–Transfer, etc.) are used?  

Despite having no PPP law or comprehensive 

Concession law, PPP model is still quite 

frequently used to develop infrastructure 

projects in Georgia.  

As the practice shows, Build Operate Transfer 

and Build Own Operate types of PPP model 

are the most commonly applied ones. In sport 

infrastructure development Build Transfer 

Operate scheme is also applicable.  

2. Which sectors apply a PPP model to 

develop infrastructure projects? 

So far BOT agreements have been used for 

development of transport infrastructure (such 

as sea ports and airports); BOO is mainly used 

for power generation (mainly including HPPs) 

while BTO is considered to be applied for 

development/rehabilitation of sport 

infrastructure. In addition to transport, energy 

and sport infrastructure, PPP model has 

recently been applied for the development of  

 
healthcare infrastructure; however, the project 

is on an early stage at the moment. 

LEGISLATION & REGULATION 

3. What are the principal laws and 

regulations? Is there a framework PPP 

Law? 

There is no framework PPP law however such 

law is in drafting process. Law of Georgia on 

the Procedure for Granting Concessions to 

Foreign Countries and Companies which was 

adopted in 1994 is less operative and is not 

usually applied for PPP projects as described 

above. The law defines concessions as “long-

term lease agreements” and seems to be 

limited to natural resources and activities 

related thereto. Moreover, the law contains 

very few provisions regarding the selection of 

the concessionaire and provides for the 

adoption of regulations in this respect. Despite 

this, no regulations can be identified. Despite 

the existence of certain positive elements, the 

law does not constitute a sufficiently solid legal 

ground for the development of PPP.  

Due to this, almost all PPP projects 

implemented or initiated so far are regulated 

by the resolutions of the government of 

Georgia adopted mainly on case-by-case basis. 

Despite this, for certain fields where number 
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RECENT POSITIVE DEVELOPMENTS OF THE ARBITRATION REGIME IN GEORGIA

their respective jurisdictions.

The government has sought to amend 

the Act by way of the Arbitration and 

Conciliation (Amendment) Bill 2015, which 

has been listed for introduction before the 

Indian Parliament. The 2015 Amendment 

Bill is understood to be largely based on 

246th Report of the Law Commission of 

India, which proposed many far-reaching 

amendments to the Act. 

One of the amendments proposed by 

the Law Commission of India is to undo 

the consequences of the Supreme Court of 

India’s ruling in BALCO by making interim 

measures of protection and court assistance 

in taking evidence available to parties, even 

in foreign seated arbitrations. It will be 

interesting to see how the Indian Parliament 

addresses the issue.

Until the law is changed to allow Indian 

courts to grant or enforce interim relief 

that may be necessary to preserve assets 

and ensure the effectiveness of the foreign-

seated arbitral process, the party intending 

to seek injunctive relief can fashion their 

main request for relief in a manner that 

allows the foreign arbitral tribunal to grant 

partial awards for mandatory or prohibitory 

injunctive relief. These are then enforceable 

through the Indian court process. Such 

partial awards for mandatory or prohibitory 

injunctive relief could also be sought through 

an expedited arbitration procedure, if agreed, 

to enhance the efficacy of the process.   

Another somewhat circuitous approach 

that can be taken under the current system 

is for a party to obtain an interim order 

from a foreign court and, if the interim 

order is violated by the other party, initiate 

proceedings for contempt in the foreign 

court. A foreign court’s adjudication holding 

the other party in contempt of its order would 

be enforceable in India. 

International investors or other contracting 

parties who anticipate the possibility of 

requiring interim conservatory measures 

from Indian courts also have the option 

to stipulate in their contracts that the 

proceedings will be conducted before an 

international panel or a neutral country 

panel of arbitrators, while still seating their 

arbitration in India.

Overview of Georgia as an arbitration-

friendly country 

In an analysis published in 2009, the Georgian 

authors Mgaloblishvili and Kiknavelidze 

concluded that ‘there is no doubt that 

Georgia needs a lot of time and effort in 

order to be finally established as a country 

friendly towards arbitration’. 

They identified measures that, in their 

opinion, should have been taken by Georgia 

in order to accomplish this goal. Among 

these measures was the adoption of legislation 

based on the United Nations Commission on 

International Trade Law (UNCITRAL) Model 

Law. 
Later that year, the Parliament of Georgia 

passed a new arbitration law which came 

into force on 1 January 2010 (the Law on 

Arbitration). The Law on Arbitration was 

considered to be the first step towards 

Irakli 
Mgaloblishvili 

and Sandro 

Samadbegishvili

Mgaloblishvili Kipiani 

Dzidziguri, Tbilisi

imgaloblishvili@mkd.ge  

ssamadbegishvili@mkd.

ge

Recent positive developments 

of the arbitration regime in 

Georgia
improving the arbitral legal framework of 

Georgia and establishing an arbitration-

friendly system in the country.

 The content and structure of the Law 

on Arbitration followed the UNCITRAL 

Model Law, covering both domestic and 

international arbitration. Importantly, the 

Law on Arbitration brought the national 

legal framework in line with the UNCITRAL 

Model Law by providing grounds on which an 

arbitral award could be set aside or refused 

recognition and enforcement, thereby. At the 

time, the Law on Arbitration was considered 

to be an example of modernising legislation 

that marked a significant step forward for 

international commercial arbitration in 

Georgia and the Caucasus region. However, 

despite the improvements, the initial version 

of the Law on Arbitration still left much to be 

desired. 
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საქართველოში იურიდიული განათლების განვითარება და 
მოტივირებული იურისტების პროფესიული ზრდის წახალისება 
MKD-ს სოციალური  პასუხისმგებლობის პრიორიტეტია. 2010 
წლიდან ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ 
ფაკულტეტთან, რომელიც საქართველოს წამყვანი იურისტების 
მშობლიური სასწავლებელია. მათთან ერთად დავნერგეთ და 
განვახორციელეთ ისეთი ინიციატივები, როგორიცაა სამართლის 
კლინიკა, ყოველწლიური სტიპენდია, სტუდენტთა ესსეების 
კონკურსი და ღია კარის დღეები.

MKD-ს  მხარდაჭერით, ასევე, გამოიცა რამდენიმე პუბლიკაცია, 
მათ შორის, დაარსდა აკადემიური ჟურნალი „თსუ სამართლის 
მიმოხილვა.” მსგავსი წამოწყებები აუცილებელია, რომ იურიდიული 
ფაკულტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს მიეცეთ 
საშუალება, გამოიმუშაონ ის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც ხელს 
შეუწყობს მათი პროფესიული დონის ამაღლებას და, შემდგომ, 
წარმატებულ საქმიანობას. 

ზრუნვა 
ჩვენი 
პროფესიის 
მომავალზე
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Developing legal education in Georgia and encouraging the 
professional development of the country’s aspiring lawyers have 
long been two of MKD’s top priorities in terms of corporate social 
responsibility. We have been co-operating closely with Tbilisi State 
University’s (TSU) Faculty of Law—home to the country’s best 
legal minds—since 2010, and together have set up various initia-
tives (a legal clinic, an annual scholarship contest, the “Best Stu-
dent Paper” contest and open days at the firm) to both motivate 
young law students and graduates and to give them the practical 
skills which are essential to their successful future careers. 

Alongside these initiatives, MKD has also supported the publica-
tion of several works, including the recent launch of a new aca-
demic journal, the TSU Law Review.

SUPPORTING THE FUTURE OF OUR PROFESSION
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ოფისის გარეთ
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BEYOND 
OUR OFFICE 
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გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციამ (UNESCO) 
ქართული კულტურის სამი კომპონენტი მსოფლიოს არამატერიალური კულტურული 
მემკვიდრეობის  ნუსხაში შეიტანა, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ჩვენი წინაპრების 
მიერ დატოვებული მემკვიდრეობის მრავალფეროვნებასა და მნიშვნელობას. ეს 
მოვლენა  მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მემკვიდრეობის უნიკალურობიდან, 
არამედ იმ კულტურული ცნობიერებიდან გამომდინარე, რომელიც თაობიდან თაობას 
გადაეცემა და ხალხის ეთნიკური იდენტიფიკაციის შენარჩუნებას უწყობს ხელს.

The United Nations’ Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has added 3 
elements of Georgian culture to its Representative List of Intangible Cultural Heritage of Hu-
manity. This List was initially created to demonstrate the amazing diversity of the treasures 
which we have inherited from our ancestors, and to raise awareness of their great signif-
icance. The importance of this inheritance lies not only in its exclusivity, but also in the conti-
nuity of cultural knowledge, passed on from generation to generation, and in the preservation 
of the ethnic identity of every nation.

ტრადიციული მრავალხმიანი სიმღერა (მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილია 2008 
წლიდან)
ქართული  ფოლკლორული სიმღერა განსაკუთრებული ხმოვანებით გამოირჩევა  
და ცნობილია მდიდარი პოლიფონიური ტრადიციებით. თანამედროვე 
მუსიკათმცოდნეობაში აღიარებულია, რომ  ქართული სიმღერის მრავალხმიანობა 
სათავეს იღებს საქართველოს მიერ ქრისტიანობის მიღებამდე (ჩვ.წ.აღ-მდე 4 სს. 
დასაწყისი). 

Traditional polyphonic singing (included in the List in 2008)
Georgian folk music is predominantly vocal and is widely known for its rich traditions of po-
lyphony. It is widely accepted in contemporary musicology that polyphony in Georgian music 
predates the introduction of Christianity in Georgia (early 4th century).

ქვევრში ღვინის დაყენების მეთოდი (მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილია 2013 
წლიდან)
საქართველოს მეღვინეობის 8000 წლოვანი უწყვეტი ისტორია აქვს. ამ ხნის 
განმავლობაში ღვინის დაყენებისას გამოიყენება  ქვევრი - თიხის ჭურჭელი, რომელიც 
მიწაში ინახება და მასში ჩასხმული ღვინო ფერმენტაციის პროცესს გადის.

„ღვინის დაყენების ტრადიციას ქართველების  ყოველდღიური ცხოვრებისა და 
დღესასწაულებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. იგი ქართული 
კულტურული იდენტობის განუყოფელი ნაწილია და ხშირად, ვაზის ჯიშებსა და 
ღვინოსთან ერთად ქართულ ზეპირსიტყვიერებასა და სიმღერებში ჰპოვებს ასახვას. ეს 
ცოდნა გადაეცემა ღვინის დაწურვა/დაყენების ყველა მონაწილეს“ - UNESCO. 

Ancient Georgian traditional Qvevri wine-making method (included in the List in 2013)
Georgia has 8000 years of continuous wine-making history, involving the use of a “qvevri” – 
a large clay amphora-like vessel that is traditionally buried in the ground up to its neck, and 
in which wine is fermented and stored. “The tradition plays a vital role in everyday life and 
celebrations, and forms an inseparable part of the cultural identity of Georgian communities, 
with wine and vines frequently evoked in Georgian oral traditions and songs. Knowledge of 
this heritage is passed down by families, neighbors and friends, all of whom join in the com-
munal harvesting and wine-making activities." - UNESCO

ქართული ანბანის სამი სახეობა (მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილია 2016 წლიდან)
ქართულ ენას საკუთარი უნიკალური დამწერლობა გააჩნია, რომლის მსგავსიც 
მსოფლიოს არცერთ ენაში  მოიძებნება. არსებობს 3 ანბანი, რომელიც საქართველოს 
ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე შეიქმნა: მრგვლოვანი, ნუსხური და მხედრული  - 
რომელიც დღეს გამოიყენება. “სამი ანბანის თანაარსებობის საფუძველი მათი 
სხავადასხვა კულტურული და სოციალური ფუნქციებია და საქართველოს 
მრავალფეროვან იდენტობაზე მიუთითებს. კულტურული მიზნებით მათი გამოყენების 
საშუალებით კი ქართული საზოგადოების  წარსულთან უწყვეტობა იგრძნობა“, - 
აღნიშნავს UNESCO.

Living culture of three writing systems of the Georgian alphabet (included in the List in 
2016)
Georgian has its own unique alphabet, and has no proven links to any other language of the 
world. The evolution of Georgia’s written language has produced three alphabets – Mrgvlov-
ani, Nuskhuri and Mkhedruli – which all remain in use today. “The alphabets coexist thanks 
to their different cultural and social functions, reflecting an aspect of Georgia’s diversity and 
identity, their ongoing use in a cultural sense, also gives communities a feeling of continuity,” 
underlines UNESCO. 
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