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2014 წლის 17 ივლისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის

  

საკონ-ფერენციო დარბაზში, უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის,

  

დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის, საქართველოს

  

განათლების მეცნიერებათა აკადემიის, სამიცნიერო–პრაქტიკული

  

ჟურნალ „კრიმინოლოგი“–ს ორგანიზებით ჩატარდა საგანგებო და

  

სრულუფლებიანი ელჩის, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორის,

  

პროფესორის ზურაბ ხონელიძის პროექტის

  

„სამხრეთკავკასია – გეოპოლიტიკური სივრცე (რეგიონალური თანამშრომლობის ახალი
ფორმატი)“

  

განხილვა, სამეცნიერო – აკადემიური წრეების,

  

საზოგადოებისათვის ცნობილი მეცნიერების, ექსპერტების, ჟურნალისტების,

  

სტუდენტების მონაწილეობით. პროექტის წარდგენას უძღვებოდა
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უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,

  

საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი,

  

დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი,

  

ჟურნალ „კრიმინოლოგი“–ს მთავარი რედაქტორი, პროფესორი მალხაზ ბაძაღუა.
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პროექტის შესახებ მოსაზრებები გამოთქვეს და კითხვები დასვეს:

  

დემურ გიორხელიძემ – ეკონომიკის დარგის ექსპერტმა, პროფესორმა;

  

აკაკი ასათიანმა – საქართველოს უზენაესი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარემ, პოლიტიკოსმა;

  

გურამ გვეტაძემ – საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა, თადარი¬გის
გენერალ–ლეიტენანტმა;

  

ჯემალ გახოკიძემ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენ-ლობითი საბჭოს
სპიკერმა, საქართველოს უშიშროების ყოფილმა მინისტრმა, თადარიგის
გენერალ–ლეიტენანტმა, პროფესორმა;

  

ურუზმან ქარქუსოვმა – საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრმა;

  

პაატა კოღუაშვილმა – საქართველოს ყოფილმა ვიცე–პრემიერმა, საქართველოს სოფლის
მეურნეობის აკადემიის აკადემიკოსმა;
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ვაჟა ბერიძემ – ეკონომიკის დარგის ექსპერტმა, პროფესორმა;

  

ლაშა თაკალანძემ – „ლიდერთა კლუბი“–ს ხელმძღვანელმა;

  

ნუგზარ რუხაძემ – ცნობილმა ჟურნალისტმა, პროფესორმა;

  

გიორგი ანჩაბაძემ – აფხაზეთის უნივერსიტეტის პროფესორმა;

  

ოლეგ ჯოლიამ – აფხაზებთან ნდობის აღდგენის და შერიგების კავშირის თავ-მჯდომარემ;

  

იგორ სვანიძემ – ევროპის ინჟინერიის საზოგადოების წევრმა, პროფესორმა;

  

გელა ხუციშვილმა –საქართველოს სასაზღვრო ჯარების სარდლის ყოფილმა მოადგილემ,
თადარიგის პოლკოვნიკმა, ისტორიის დოქტორმა;

  

გულიკო გალდავამ – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტო-რის მოადგილემ,
პროფესორმა.

  

განხილვას ასევე ესწრებოდნენ:

  

ნანა ყეინიშვილი – საქართველოს პარლამენტის წევრი;

  

გურამ ნიკოლაიშვილი – საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი
უფროსი, თადარიგის გენერალ–ლეიტენანტი;
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თემურ ლორია – თადარიგის გენერალ–მაიორი;

  

მიხეილ ლეონიძე – თადარიგის პოლიციის პოლკოვნიკი;

  

გიორგი მეთეფშიშვილი – საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლია-ნობის აღდგენის
დროებითი კომისიის თანამშრომელი, თადარიგის პოლიციის პოლკოვნიკი;

  

ოთარ ხუფენია – ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

  

დავით იაკობიძე – საქართველოს ფინანსთა ყოფილი მინისტრი, პროფესორი;

  

გურამ ახალაია – ფონდ „იავნანა“–ს გენერალური დირექტორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა
დოქტორი, თადარიგის პოლიციის პოლკოვნიკი;

  

დავით მალაზონია – საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის თანა-პრეზიდენტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

  

რეზო ბალანჩივაძე – საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის
წევრი, პროფესორი;

  

გიგლა გობეჩია – ცნობილი ჟურნალისტი, ფილოლოგიის დოქტორი;

  

ჯემალ ჯანაშია – იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, თადარიგის გენერ¬ალ-მაიორი;

  

მიხეილ ბაძაღუა – სამართლის დოქტორი;
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ოთარ ვახანია – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

  

გელა თვალჭრელიძე – თადარიგის პოლიციის პოლკოვნიკი;

  

მიხეილ მამნიაშვილი – სამართლის დოქტორი, პროფესორი;

  

იგორ კვესელავა – საქართველოს პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი;

  

პეტრე დაუთაშვილი – სამართლის დოქტორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის
პროფესორი;

  

მანანა მოსულიშვილი – სამართლის დოქტორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის
პროფესორი, თადარიგის პოლიციის პოლკოვნიკი;

  

გიორგი ღლონტი – სამართლის დოქტორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნი¬ვერსიტეტის
რექტორის მოადგილე;

  

დევი ხვედელიანი – სამართლის დოქტორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის
პროფესორი;

  

თემურ ვეკუა – ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი;

  

თენგიზ იმნაიშვილი – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის თვითმ-მართველობის
პრეზიდენტი;
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ია ფრანგიშვილი – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის თვითმ-მართველობის
წევრი.

  

პროექტის ავტორმა პროფესორმა ზურაბ ხონელიძემ დამსწრე საზოგადოებას აცნობა, რომ
პროექტის ერთ–ერთი მთავარი მიზანია შიდა კონფლიქტების დარეგულირება და ქვეყვის
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. დაისვა

  

საკითხი პროექტის მხარდამჭერთა საზოგადოებრივ ორგა¬ნიზაციაში გაერთიანების
შესახებ.
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