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2019 წლის 15 დეკემბერს მწერალთა სახლში საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა
აკადემიამ ჩაატარა აკადემიის მიერ გამოცემული ახალგაზრდა ავტორის ხათუნა(ხატია)
ქარსელაძის
ნოველის „თავისუფლების ლაბირინთში“ რომელიც 
დავით სუჯაშვილს
მიეძღვნა საზოგადოებისთვის წარდგენა, რომელსაც დაესწრნენ საქართველოს
კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრები, აკადემიური წრის წარმომადგენლები,
საჯარო მოხელეები და სტუდენტები.

      

  

პრეზენტაციას უძღვებოდა მალხაზ ბაძაღუა - წიგნის რედაქტორი, საქართველოს
კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის დამფუძნებელი-პრეზიდენტი, გრიგოლ რობაქიძის
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უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის
ხელმძღვანელი, პროფესორი

  

პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოვიდნენ:

  

- ხათუნა (ხატია) ქარსელაძე - ნოველის ავტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
მაგისტრანტი

  

- მინდია უგრეხელიძე -აკადემიის წევრი,საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის
სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს თავჯდომარე, იურიდიულ მეცნიერებათა
დოქტორი,პროფესორი

  

- სალომე კაპანაძე - აკადემიის წევრი,გიორგი შერვაშიძის სახელობის პრემიის ლოურეატი,
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორი

  

- თეიმურაზ ფაჩულია -აკადემიის წევრი,ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი

  

- მამუკა თავხელიძე-აკადემიის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის რექტორი,
პროფესორი

  

- გოჩა რატიანი -საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი, ბრიგადის
გენერალი.

  

- მარინე კვაჭაძე - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი,პროფესორი

  

- ალექსანდრე მიქაბერიძე - აკადემიის წევრი, პოლკოვნიკი
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- ირაკლი ჭიჭინაძე - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის უფროსი

  

- ბადრი ნაჭყებია - აკადემიის მეცნიერ-მკვლევარი,ტერორიზმისა და პოლიტიკური
ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი

  

- ჯაბა სამუშია - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის
მოადგილე,ისტორიის დოქტორი,ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი

  

- ანა ბერიკაშვილი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი

  

- ქეთევან გუგუჩია - ავტორის მეგობარი

  

- გუსმან ხორგუანი - თადარიგის პოლკოვნიკი

  

- გელა ხუციშვილი - -აკადემიის წევრი,ისტორიის დოქტორი,პროფესორი

  

- დავით სუჯაშვილი - აკადემიის წევრი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის
მოადგილე,საჯარო მმართველობის დოქტორი

  

აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიის წევრის დამადასტურებელი დიპლომი გადასცა საჯარო
მმართველობის დოქტორ დავით სუჯაშვილს

  

პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის
წევრები:
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დავით გუგავა - სამართლის დოქტორი, პროფესორი; სოფიო მიდელაშვილი სოციალურ
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
მიხეილ მამნიაშვილი
- სამართლის დოქტორი, პროფესორი; 
ზაურ ფხალაძე
- პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
ავთანდილ ხაზალია
- სამართლის დოქტორი, პროფესორი; 
გიმზერ ალანია
- სამართლის დოქტორი, პროფესორი; 
თეიმურაზ ბერიძე
- ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 
მიხეილ ბაძაღუა
- სამართლის დოქტორი, პროფესორი; 
მერი მაისურაძე
- აკადემიის მკვლევარი, მაგისტრი ასევე
გელა ცაავა 
- ისტორიის დოქტორი, პროფესორი
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