მადი ჩანტლაძე

სამუშაო გამოცდილება
თარიღი

პოზიცია, ორგანიზაცია

მაისი 2015 - დღემდე

მოსამართლე, თბილისის საქალაქო სასამართლო, სამოქალაქო საქმეთა
კოლეგია

მარტი 2007 - აპრილი 2015 დირექტორის მოადგილე სამართლებრივ საკითხებში, შ.პ.ს. ომეგა მოტორსი

აგვისტო 2005 - ოქტომბერი მოსამართლე, თბილისის საოლქო სასამართლო, ადმინისტრაციულ და
2005 საგადასახადო საქმეთა სააპელაციო პალატა

მაისი 2004 - აგვისტო 2005

მოსამართლე, თბილისის საოლქო სასამართლო, სამოქალაქო და სამეწარმეო
საქმეთა კოლეგია

მაისი 1999 - მაისი 2004

მოსამართლე, თბილისის საოლქო სასამართლოს სამოქალაქო და სამეწარმეო
საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე

ნოემბერი 1998 - მაისი 1999 მოსამართლე, თბილისის სააპელაციო სასამართლო

თებერვალი 1998 - იურისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის
ოქტომბერი 1998 ცენტრი

თებერვალი 1996 - წამყვანი სპეციალისტი, საქართველოს პარლამენტი, ადამიანის უფლებათა და
ოქტომბერი 1998 ეროვნულ უმცირესობათა საკითხების კომიტეტი
იანვარი 1991 - თებერვალი
ადვოკატი, თბილისის ვაკის რაიონის ადვოკატურა
1996
1998 კონსულტანტი, სანოტარო ბიურო
თებერვალი 1990 იურისტი, საქართველოს სოც-უზრუნველყოფის სამინისტრო
თებერვალი 1991
აკადემიური აქტივობა
2018 - დღემდე

მოწვეული ლექტორი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, სამოქალაქო საპროცესო
სამართალი

მადი ჩანტლაძე

2015 - დღემდე

მოწვეული ლექტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების
სამართალი

2000-2005

ლექტორი, სამოსამართლო სწავლების ცენტრი. სამოქალაქო სამართალი,
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების
სამართალი. ადამიანის უფლებათა სამართალი

2000 -2004

ტრენერი, ა.ი.პ. კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი

განათლება

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, 2018 დღემდე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 1984 - 1989

დოქტორანტურა - იურიდიული ფაკულტეტი

იურიდიული ფაკულტეტი

ტრენინგები და სემინარები
მარტი 2019

თებერვალი 2019

დეკემბერი 2018

სექტემბერი 2018 - ოქტომბერი 2018

ივლისი 2018

ივნისი 2018

პრაქტიკული ფსიქოლოგია: ემოციური ინტელექტი
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
სასამართლო სხდომების მართვა და კომუნიკაცია
PROLOG, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
სტანდარტები
COE, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

პირებთან

კომუნიკაციის

სამუშაო ვიზიტი აღმოსავლეთ ვირჯინიის საოლქო სასამართლოში
USAID-PROLoG, (ვაშინგტონი, აშშ)
კონკურენციის სამართლის ძირითადი პრინციპები - კანონის მიზანი,
სუბიექტები, საბაზრო სტრუქტურების სახეობები და მახასიათებლები;
სასამართლოს როლი კონკურენციის აღსრულების საქმეში.
ევროკავშირის პროექტი - „საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს
მხარდაჭერა“, კაჭრეთი რეზორტი
საარბიტრაჟო წარმოება
UNDP, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
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ივნისი 2018

ახლადგამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის წესი
COE, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

აპრილი 2018

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, წყალტუბო

აპრილი 2018

თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და საერთაშორისო დაცვის
საჭიროების ქვეშ მყოფ სხვა პირთა უფლებები
UNHCR, ბორჯომი

სექტემბერი 2017

ჩინეთსა და სხვა ცენტრალურ და დასავლეთ აზიის ქვეყნებს შორის
,,აბრეშუმის
გზის“
ინიციატივის
ფარგლებში
სამოსამართლო
თანამშრომლობის გაძლიერება. (პეკინი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა)

სექტემბერი 2017

ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის აქტუალური საკითხები
CLDP, ბათუმი

ივნისი 2017

მაისი 2017

გამოხატვის თავისუფლება, მათ
დაკავშირებული საკითხები
COE, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

შორის

სიძულვილის

ენასთან

მართლმსაჯულება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები
COE, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

აპრილი 2017

სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული კურსი
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

აპრილი 2017

რელაციისა და სუბსუმციის ტექნიკები
GIZ, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

ივლისი 2016

გადაწყვეტილებები ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევასთან
დაკავშირებულ სამოქალაქო საქმეებზე
CLDP, ქობულეთი

ივნისი 2016

ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის წესი
COE, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

აპრილი 2016

პირის შეზღუდულქმედუნარიანად
მიმღებად ცნობა
GIZ, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

აღიარება

და

მხარდაჭერის

აპრილი 2016

თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და საერთაშორისო დაცვის
საჭიროების მქონე პირთა უფლებები
UNHCR ბორჯომი

მარტი 2016

სასამართლო მედიაცია,
UNDP, ლოპოტა რეზორტი

მარტი 2016

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და მისი გამოყენება, COE
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
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თებერვალი 2016

საქართველოს
საკონსტიტუციო
სასამართლოს
მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებები – პრეცედენტები, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

თებერვალი 2009

იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ საქართველოს
დამსაქმებელთა ასოციაციისათვის ორგანიზებული ტრენინგების
პროგრამა - Workshop on “The Fffective Employers Organization” for GEA
(პროგრამა ითვალისწინებდა საქართველოს `შრომის კოდექსში შესატანი
ცვლილებების მომზადებას

თებერვალი 2008

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემებში ISO 9001:2000-ის შესაბამისად
აუდიტის სერთიფიკატი - მენეჯმენტის სისტემები
საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

მაისი 2004

მარტი 2004

მოსამართლეთა საერთაშორისო ასოციაციასთან არსებული სამოქალაქო
სამართლის პრობლემატიკური საკითხების შემსწავლელი კომისიის
მიერ ორგანიზებული სემინარი (დუბროვნიკი ხორვატია)
ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის CTC-ის მიერ
ორგანიზებული ტრენერების ტრენინგი (მოსამართლე ასწავლის
მოსამართლეს)

2001-2002

თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მიერ ევროპის საბჭოს
ეგიდით ორგანიზებული სემინარები “დემოკრატიული ინსტიტუტები
და სამოქალაქო საზოგადოება” სტრასბურგი, ფლორენცია, სან რემო, სან
მარინო

მაისი 2001

ლტოლვილთა სამართლის კურსი ჰუმანიტარული სამართლის
საერთაშორისო ინსტიტუტი, UNHCR

აპრილი 2001 - მაისი 2001

აპრილი 2001

მარტი 2001

სექტემბერი 1999 - დეკემბერი 1999

ტასისის მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლების პროექტი,
ლექტორთა სწავლების ხუთ კვირიანი კურსი. სამოქალაქო სამართალი,
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი,
ადმინისტრაციული სამართალი, საკონსტიტუციო სამართალი
სამოსამართლეო ეთიკა - (ABA/CEELI), USAID, "სამოსამართლო
სწავლების ცენტრი" და კავშირი "საქართველოს მოსამართლეები"
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია - ვიადრინას
უნივერსიტეტი (ფრანკფურტ ოდერი, გერმანია)
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართალი და პრაქტიკა, ბირმინგემის
უნივერსიტეტი (ბირმინგემი, დიდი ბრიტანეთი)

თებერვალი 1999 - მარტი 1999

მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ამერიკის
იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ნევადის შტატის (ქ. რენო)
უნივერსიტეტთან არსებული მოსამართლეთა მომზადების კოლეჯი

მადი ჩანტლაძე

ნოემბერი 1999

ოქტომბერი 1999

აპრილი 1997 - მაისი 1997

ენები
ქართული
ინგლისური
რუსული

მშობლიური
B2
B2

ტრენინგები მოსამართლეთათვის სამოქალაქო სამართალში
ევროკავშირის პროგრამა TACIS, საქართველოს უზენაესი სასამართლო
მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები USAID-ის
მსოფლიო ბანკისა და AMEX International-ის მიერ ორგანიზებული
ინტენსიური კურსი ევროპულ სამართალში ქ. ტორუნის (პოლონეთი)
ნიკოლას კოპერნიკის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი, ჟან მონეს ევროპული სწავლების ცენტრი

