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2013 წლის 13 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
 უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის და 
დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის ორგანიზებით, 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა 
და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტების 
მონაწილეობით გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე:
 ,,არასრულწოვანთა დანაშაულობის კვლევები“.

  

      

  

  

  

მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს მიესალმა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის
პრორექტორი, პროფესორი ნინო ქემერტელიძე.

  

მრგვალ მაგიდას უძღვებოდნენ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის
ხელმძღვანელი, ჟურნალ ,,კრიმინოლოგის“ მთავარი რედაქტორი, პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა,
დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელი, გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი გიორგი თოდრია და გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი რომან ჯახიაშვილი.

  

მოხსენებით გამოვიდნენ:
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,,არასრულწლოვანთა დანაშაულობა და საზოგადოებრივი აზრი“ - ილიას უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატის სტუდენტები: გიორგი პაპკიაური, თორნიკე ციცქიშვილი, სოფო ბექაური, მაია
ბიძინაშვილი;

  

,,არასრულწლოვანთა დანაშაულობის კვლევა ანკეტური მეთოდით“ - გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები: ციალა გაზდელიანი; ლელა ბაზალი,
მაკა რაზმაძე, ნინო დოღონაძე, მაკა ხურციძე;

  

,,კრიმინოლოგიური კვლევა არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების სისტემაში“ - ილიას
უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები: ანა გახარია, ანა ტაბატაძე, სალომე
ჩიტალაძე;

  

,,არასრულწლოვანებთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების კვლევა დოკუმენტური
მეთოდით“ - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები:
თინათინ ტიკარაძე, ნიკა პაპავა; 8

  

  

,,არასრულწლოვანებში საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულობის ღია ანკეტური
კვლევა“ - ილიას უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები: მარიამ წერეთელი, მარგარიტა
წითლაური, თეიმურაზ როსტიაშვილი;

  

,,არასრულწლოვანთა დანაშაულობის (მარიხუანას მოხმარება) კვლევა ინტერვიუს მეთოდით“ -
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები: მარიამ
ქუმარიტაშვილი, დიმიტრი დეკანოზიშვილი, ნინო ჯაფარაშვილი, ლილი ბურძგლა.

  

მრგვალი მაგიდის შედეგები შეაჯამეს პროფესორებმა მალხაზ ბაძაღუამ, გიორგი თოდრიამ და
ასისტენტ-პროფესორმა რომან ჯახიაშვილმა.
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მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა შეიმუშავეს არასრულწლოვანთა დანაშაულობათა
პრევენციის მიზნით რეკომენდაციები, შესაბამის ორგანიზაციებში წარსადგენად.

  

ჟურნალში გამოქვეყნებულია ზემოაღნიშნული პროექტების ზოგიერთი მასალა, ასევე ცალკეულ
პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო შრომები.

  

სათაურით ,,ჩვენი მილოცვები” ქვეყნდება მისალოცი წერილები:

  

- გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წლის იუბილესთან
დაკავშირებით, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ მამუკა
თავხელიძის ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დაჯილდოების შესახებ, ასევე მის
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტად და პროფესორ მალხაზ
ბაძაღუას ამავე აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად არჩევის თაობაზე;

  

- იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორ, პროფესორ ოთარ გამყრელიძის დაბადებიდან 80 წლის
იუბილესთან დაკავშირებით;

  

- საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის, საქართველოს შინაგან
საქმეთა მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილის, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორად ვლადიმერ პაპავას არჩევასთან დაკავშირებით;

  

- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტის ია დადუნაშვილის და გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტის, დანაშაულობის კვლევისა და
პროგნოზირების ცენტრის წევრის სოფიო ასანიძის სამართალმცოდნეობის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დისერტაციების დაცვასთან დაკავშირებით.

  

ასევე ქვეყნდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაშაულის სტატისტიკა
საქართველოში 2003-2013 წლები. (განვითარების ეტაპები და ქრონოლოგია).
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2013 წლის 13 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის
ინსტიტუტის და დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის ორგანიზებით, გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტების მონაწილეობით გაიმართა მრგვალი მაგიდა
თემაზე: ,,არასრულწოვანთა დანაშაულობის კვლევები“.

  

მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს მიესალმა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის
პრორექტორი, პროფესორი ნინო ქემერტელიძე.

  

მრგვალ მაგიდას უძღვებოდნენ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის
ხელმძღვანელი, ჟურნალ ,,კრიმინოლოგის“ მთავარი რედაქტორი, პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა,
დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელი, გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი გიორგი თოდრია და გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი რომან ჯახიაშვილი.

  

მოხსენებით გამოვიდნენ:

  

,,არასრულწლოვანთა დანაშაულობა და საზოგადოებრივი აზრი“ - ილიას უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატის სტუდენტები: გიორგი პაპკიაური, თორნიკე ციცქიშვილი, სოფო ბექაური, მაია
ბიძინაშვილი;

  

,,არასრულწლოვანთა დანაშაულობის კვლევა ანკეტური მეთოდით“ - გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები: ციალა გაზდელიანი; ლელა ბაზალი,
მაკა რაზმაძე, ნინო დოღონაძე, მაკა ხურციძე;

  

,,კრიმინოლოგიური კვლევა არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების სისტემაში“ - ილიას
უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები: ანა გახარია, ანა ტაბატაძე, სალომე
ჩიტალაძე;

  

,,არასრულწლოვანებთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების კვლევა დოკუმენტური
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მეთოდით“ - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები:
თინათინ ტიკარაძე, ნიკა პაპავა; 8

  

  

,,არასრულწლოვანებში საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულობის ღია ანკეტური
კვლევა“ - ილიას უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები: მარიამ წერეთელი, მარგარიტა
წითლაური, თეიმურაზ როსტიაშვილი;

  

,,არასრულწლოვანთა დანაშაულობის (მარიხუანას მოხმარება) კვლევა ინტერვიუს მეთოდით“ -
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები: მარიამ
ქუმარიტაშვილი, დიმიტრი დეკანოზიშვილი, ნინო ჯაფარაშვილი, ლილი ბურძგლა.

  

მრგვალი მაგიდის შედეგები შეაჯამეს პროფესორებმა მალხაზ ბაძაღუამ, გიორგი თოდრიამ და
ასისტენტ-პროფესორმა რომან ჯახიაშვილმა.

  

მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა შეიმუშავეს არასრულწლოვანთა დანაშაულობათა
პრევენციის მიზნით რეკომენდაციები, შესაბამის ორგანიზაციებში წარსადგენად.

  

ჟურნალში გამოქვეყნებულია ზემოაღნიშნული პროექტების ზოგიერთი მასალა, ასევე ცალკეულ
პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო შრომები.

  

სათაურით ,,ჩვენი მილოცვები” ქვეყნდება მისალოცი წერილები:

  

- გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წლის იუბილესთან
დაკავშირებით, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ მამუკა
თავხელიძის ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დაჯილდოების შესახებ, ასევე მის
საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტად და პროფესორ მალხაზ
ბაძაღუას ამავე აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტად არჩევის თაობაზე;
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- იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორ, პროფესორ ოთარ გამყრელიძის დაბადებიდან 80 წლის
იუბილესთან დაკავშირებით;

  

- საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის, საქართველოს შინაგან
საქმეთა მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილის, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორად ვლადიმერ პაპავას არჩევასთან დაკავშირებით;

  

- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტის ია დადუნაშვილის და გრიგოლ
რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტის, დანაშაულობის კვლევისა და
პროგნოზირების ცენტრის წევრის სოფიო ასანიძის სამართალმცოდნეობის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დისერტაციების დაცვასთან დაკავშირებით.

  

ასევე ქვეყნდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაშაულის სტატისტიკა
საქართველოში 2003-2013 წლები. (განვითარების ეტაპები და ქრონოლოგია).
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