
კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები, ინგლისური და რუსული შესატყვისებით
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2016 წლის 3 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ატრიუმში გაიმართა,
დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრს  დაარსებიდან 15 წელი საიუბილეო
თარიღის აღნიშვნა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისა და დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების
ცენტრის  მიერ განხორციელებული პროექტის -

  

„კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები, ინგლისური და რუსული შესატყვისებით“

           

  

წარდეგნა - განხილვა:
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პროექტი, მხარდაჭერილ იქნა საქართველოს პრეზიდენის ბატონ გიორგი მარგველაშვილის 
მიერ და სარეზერვო ფონდიდან იქნა დაფინანსებული.

  

იდეისა  და პროექტის ავტორია კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის
დირექტორი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორიმალხაზბაძაღუა.

  

პროექტში ჩართულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის თინათინწერეთლისსახელმწიფოდა სამართლის და არნოლდჩიქობავასსახელ
ობის
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტები.

  

დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრს  15 წელის ანგარიში, გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტისა
და დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის მიერ ერთობლივად
განხორციელებული პროექტი „კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებები, ინგლისური
და რუსული შესატყვისებით“ განსახილველად წარადგინა
პროფესორმა, მალხაზ ბაძაღუამ -
ინსტიტუტისა და ცენტრის ხელმძღვანელმა, ჟურნალ 
„
კრიმინოლოგი
“-ს მთავარმა რედაქტორმა, ამერიკული და ევროპული კრიმინოლოგთა საზოგადოების წევრმა.

  

  

ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ და პროექტის მნიშვნელობაზე   და  დანაშაულობის
კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრს  ღვაწლზე, ისაუბრეს:

    
    -  თინათინ ასათიანმა – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სპიკერმა,
პროექტის სარედაქციო კოლეგიის წევრმა, ფილოლოგიის დოქტორმა.   
    -  გურამ ნაჭყებიამ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფო
უნივერსიტეტის ემირიტუსმა, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა
 
    -  ჯემალ გახოკიძემ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი
საბჭოს სპიკერმა, სამართლისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა,
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თადარიგის გენერალ – ლეინტენატმა.   
    -  ნინო ქემერტელიძემ – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის
მოადგილემ, პროექტის სარედაქციო კოლეგიის წევრიმა, ფილოლოგის მეცნიერებათა დოქტორმა
,პროფესორმა.   
    -  რომან შენგელიამ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფო
უნივერსიტეტის ემირიტუსმა, დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის
მთავარმა კონსულტანტმა, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა
 
    -  ბესარიონ კვირიკაშვილმა – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის პროფესორმა, სამართლის დოქტორმა,   
    -  გიორგი ღლონტმა - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის
მოადგილემ, დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელმა,
პროექტის სარედაქციო კოლეგიის წევრიმა, სამართლის დოქტორმა, პროფესორმა.
 
    -  ავთანდილ კახნიაშვილმა – თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორმა, სამართლის დოქტორმა   

  

  

ასევე დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა და ნაშრომის შესახებ ისაუბრა შოთა ფაფიაშვილმა,
საქართველოს იურდიულ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა, იურდიულ მეცნიერებათა
დოქტორმა, პროფესორმა, რომელმაც პროფესორ 
მალხაზ ბაძაღუას
გადასცა 
საქართველოს იურდიულ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის – აკადემიკოსის
დიპლომი.

  

  

წარდგენას – განხილვაში ესწრებოდნენ:

  

    
    -  გიორგითოდრია - პროექტის სარედაქციო კოლეგიის წევრი,  დანაშაულობის კვლევისა და
პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
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უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი.   
    -  მიხეილბაძაღუა- პროექტისსარედაქციო კოლეგიის წევრი, დანაშაულობის კვლევისა და
პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი.   
    -  ჯემალ ჯანაშია – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემის და
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი, იურიდიულ
მეცნიერებათა დოქტორი, დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი,
თადარიგის გენერალ – მაიორი   
    -  რუბენ ასანიძე – დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი,
პოლიცისს თადარიგის გენერამ – მაიორი   
    -  მიხეილ მამნიაშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი   
    -  მანანა ხვედელიძე – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო
პოლიციის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე, დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების
ცენტრის თანადამფუძნებელი, სამართლის დოქტორი, პოლკოვნიკი.   
    -  პეტრე დაუთაშვილი – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი პროფესორი,
სამართლის დოქტორი,პოლიციის თადარიგის  პოლკოვნიკი   
    -  მარინა კვაჭაძე – საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური დეპარტამენტის
უფროსი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი პროფესორი, დანაშაულობის კვლევისა
და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, იურდიულ მეცნიერებათა დოქტორი.   
    -  ირაკლი გაბისონია – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
დეკანი, სამართლის დოქტორი პროფესორი.   
    -  ალექსანდრე წურწუმია –  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფო
უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული
პროფესორი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.   
    -  ირაკლი იმერლიშვილი – საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური
ინსპექსიის უფროსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
პროფესორი, სამართლის დოქტორი.   
    -  ნინო ციხისელი – დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის
წევრი,  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანის
მოადგილე.   
    -  ვალერი ხრუსტალი – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი პროფესორი,
სამართლის დოქტორი.   
    -  ამირან მოსულიშვილი – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ასოცირებული 
პროფესორი, სამართლის დოქტორი   
    -  გიმზერ ალანია – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
პროფესორი, სამართლის დოქტორი.   
    -  მანანამოსულიშვილი- გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი პროფესორი,
სამართლის დოქტორი, პოლიციის თადარიგის  პოლკოვნიკი.   
    -  მარინაშაქარაშვილი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი,
მედიცინის დოქტორი   
    -  გელა ხუციშვილი - დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, 
თადარიგის პოლკოვნიკი, ისტორიის დოქტორი   
    -  დავითგუგავა - დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი.  
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    -  გულიკოგალდავა - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, 
სამართლის სკოლის დეკანი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი.   
    -  ანა ფირცხალაშვილი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო
მმართველობის სკოლის დეკანი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი   
    -  სანდრო ბზიშვილი – იურისტი  
    -  ირაკლიბაღიშვილი - პროექტის კოორდინატორი, დანაშაულობის კვლევისა და
პროგნოზირების ცენტრის ანალიტიკოსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
დოქტორანტი.   

  

პროფესორმა მალხაზ ბაძაღუამ მადლობა მოუხადა სტუმრებს პროექტის განხილვაში
მონაწილეობისათვის.
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