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2015 წლის 4 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო

  

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მარო მაყაშვილის სახელობის მცირე დარბაზში

  

გაიმართა დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზიების ცენტრის მიერ

  

გამოცემული ლეგენდარული პიროვნების, სპეციალური სამსახურების

  

ღვაწლმოსილი მუშაკის თადარიგის პოლკოვნიკ გაიოზ ჩუბინიძის წიგნის

  

„ქართველი მზვერავები საიდუმლო მისიით“ წარდგენა-განხილვა.

  

წიგნისა და ავტორის შესახებ ისაუბრა, წიგნის რედაქტორმა დანაშაულობის

  

კვლევისა და პროგნოზიების ცენტრის ხელმძღვანელმა, იურიდიულ მეცნიერებათა

  

დოქტორმა, პროფესორმა მალხაზ ბაძაღუამ.

  

დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა:

  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმიფო უნივერსიტეტის
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რექტორი, აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა.

  

  

      

  

სიტყვით გამოვიდნენ:

    
    -  ჯემლ გახოკიძე - საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს
სპიკერი, სამართლისა და პოლიტიკურ - მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი, საქართველოს
სახელმწიფო უშიშროების ყოფილი მინისტრი, თადარიგის გენერალ - ლეინტენატი, ცენტრისა და
ჟურნალ „კრიმინოლოგიის“ საექსპერტო საბჭოს თავჯდომარე.   
    -  ირაკლი ბაღიშვილი - დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზიების ცენტრის
ანალიტიკოსი, სამართლის მაგისტრი.   
    -  თემურ ფაჩულია - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  
    -  რევაზ ასათიანი - სპეციალური სამსახურების ღვაწლმოსილი მუშაკი, დაზვერვის
სამსახურის ყოფილი უფროსი, თადარიგის პოლკოვნიკი, უსაფრთხოებისა და დაზვერვის
თემატიკაზე  მრავალი კვლევის ავტორი.   
    -  გურამ გვეტაძე - ჟურნალ „კრიმინოლოგიის“ საექსპერტო საბჭოს წევრი, საქართველოს
ვეტერანთა საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე, საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი
მინისტრი, თადარიგის გენრალ-ლეინტენატი.   
    -  გელა ხუციშვილი - დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზიების ცენტრის წევრი,
ისტორიის დოქტორი, თადარიგის პოლკოვნიკი.   
    -  რომან შენგელია - დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზიების ცენტრის მთავარი
კონსულტანტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ემერიტუსი - პროფესორი, იურდიულ მეცნიერებათა დოქტორი.   
    -  ზურაბ მეტრეველი - თადარიგის პოლკოვნიკი.  
    -  გიორგი ხაზარაძე - თადარიგის პოლკოვნიკი.  

  

 2 / 5



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო   უნივერსიტეტში გაიოზ ჩუბინიძის წიგნის „ქართველი მზვერავები საიდუმლო მისიით“ წარდგენა-განხილვა
04.12.2015 00:00

  

წიგნის ავტორმა გაიოზ ჩუბინიძემ, მადლობა მოუხადა დამსწრე საზოგადოებას
განსაკუთრებულად წიგნის გამოცემისათვის დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების
ცენტრს, საქართველოს დაზვერვის სამსახურს და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი
სახელმწიფო უნივერსიტეტს წარდგენა-განხილვის მოწყობისათვის.
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