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აკადემიის წევრებმა საქართველოს პარლამენტში არჩევა მიულოცეს აკადემიის საპატიო
წევრს, ცნობილ ექიმსა და საზოგადო მოღვაწეს ვლადიმერ (ლადო) კახაძეს. აკადემიის
საპატიო დიპლომი გადაეცა ცნობილ სამართალდამცველსა და საზოგადო მოღვაწეს ალექსანდრე
მიქაბერიძეს.

      

  

სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები:

    
    1. მიღებული იქნას ცნობად, აკადემიის საპატიო წევრებად - საპატიო აკადემიკოსებად -
პროფესორების: შოთა ფაფიაშვილის, ოთარ გამყრელიძის , არჩილ ფრანგიშვილის, მინდია
უგრეხელიძის , იგორ კვესელავას, ალექსანდრე მიქაბერიძის  და
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უცხოელი მეცნიერების 
ვიტალი კვაშისის, მაინჰუ როს, ჯეისან ლის
არჩევის შესახებ;
 
    2. მიღებული იქნას ცნობად, აკადემიის საპატიო მეგობრის სტატუსის საქართელოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
ფაკულტეტისათვის 
და
გამოჩენილი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის
ვიქტორია სირაძისათვის
მინიჭების შესახებ;
 
    3. აკადემიის წევრებად არჩეული იქნენ სამართლის დოქტორები, პროფესორები: ეკა
ბესელია და გივი აბაშიძე 
და პედაგოგიურ მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფესორი
ზაურ ფხალაძე. 
 
    4. შეჯამდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შედეგები:  

  

    
    -  მადლობა გამოეცხადათ კონფერენციის ჩატარების საორგანიზაციო ჯგუფის წევრებს: რო
მან შენგელიას, მამუკა თავხელიძეს; ირაკლი გაბისონიას, დავით გუგავას, ჯემალ გაბელიას,
მაია ნადარეიშვილს, მედეა ბაძაღუა-სანაიას 
;
 
    -  მადლობის წერილი გაიგზავნა საქართელოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
პრეზიდენტ, აკადემიკოს გიორგი კვესიტაძეს;  

  

  

5. განხილული იქნა ამერიკელი მეცნიერების მიერ წარმოდგენილი პროექტები;

  

6. მიღებული იქნა გადაწყვეტილებები აკადემიაში:
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    -  საერთაშორისო კრიმინოლოფიის საზაფხულო სკოლის დაფუძნების შესახებ;  
    -  საერთაშორისო ჟურნალ „კრიმინოლოგის“ №14 გამოცემის შესახებ;  
    -  ლიმოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის დაფუძნების შესახებ;  

  

  

7. აკადემიის წევრები გაეცნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის
ეფექტიანობის ამაღლების უზრუნველმყოფელ წინადადებებს.

  

  

  

სხდომას ესწრებოდნენ და მოსაზრებები გამოთქვესაკადემიის წევრებმა:რომან შენგელიამ,
გიორგი თოდრიამ, მიხეილ მამნიაშვილმა, გელა ხუციშვილმა, გიმზერ ალანიამ, დავით
გუგავამ, პოლიკარპე (თემურ) მონიავამ, ზაურ ფხალაძემ ალექსანდრე მიქაბერიძემ,
ვლადიმერ (ლადო) კახაძემ .
ასევე აკადემიის მეცნიერ მკვლევარმა 
ბადრი ნაჭებიამ,
აკადემიის საორგანიზაციო დეპარტამენტის კოოორდინატორმა 
მედეა ბაძაღუა-სანაიამ.

  

  

სხდომიოს მუშაობა შეაჯამა აკადემიის დამფუძნებელმა-პრეზიდენტმა ბალხაზ ბაძაღუამ.
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