
 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი                                                      CURRICULUM VITAE 

1. პირადი ინფორმაცია 

 

 

 

2. განათლება 

უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 

დაწესებულება  

ფაკულტეტი / 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

ჩარიცხვისა 
და    

დამთავრების 
წლები 

დარგი/კვალი
ფიკაცია 

 
სპეციალიზაცია 

ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

      იურიდიული, 
სამართალმცოდნეობა 

      1958-1963   იურისტი სამართალმცოდნე 

     
     

     
 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (მაგისტრატურა/დოქორანტურა) 

დისერტაციის თემა გაუფრთხილებლობის პრობლემა სისხლის 
სამართალში 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 14.06.1974 
მინიჭებული კვალიფიკაცია იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი 
დისერტაციის თემა  
დისერტაციის დაცვის თარიღი  
მინიჭებული კვალიფიკაცია  
სპეციალიზაცია  

 

 
 

გვარი უგრეხელიძე 
სახელი მინდია 
მამის სახელი გურამის ძე 
დაბადების თარიღი 19.05.1942 
მისამართი ქ. თბილისი, ზ. ბოლქვაძის ქუჩა #3, ბინა 16 
ტელეფონი 2519622  
მობილური 591-410048; 
ელ. ფოსტა Mindia.ugrekhelidze@gmail.com 

საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 

 



კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი      CURRICULUM VITAE 

4.    სამეცნიერო- პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება 

(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

 

საერთო სამეცნიერო-პედაგოგიური 
სტაჟი  

შესაბამისი  გამოყავით მუქი შრიფტით 

1 წელი ან მეტი (3 წლამდე) 

3 წელი ან მეტი (6 წლამდე) 

6 წელი და მეტი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების დასახელება 

სწავლების საფეხური  წლები 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

   ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა   1976-1999 

საქართველოს ტექნიკური   
უნივერსიტეტი 

  ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა   1987-1999 

 კავკასიის საერთაშორისო  
უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა,           
დოქტორანტურა 

2011 წლიდან 
დღემდე 

 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 
ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 
დოქტორანტურა 

 

2011 წლიდან 
დღემდე 

საქართველოს საზოგადოებრივ 
საქმეთა ინსტიტუტი 

ბაკალავრიატი 2012-2017 

 

 

 

5. აკადემიური თანამდებობა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში  

ფაკულტეტი                           სამართლის 
თანამდებობა                          პროფესორი 
 

6. აკადემიური თანამდებობა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულების 
დასახელება 

ფაკულტეტი თანამდებობა 

საქართველოს საპატრიარქოს 
წმიდა ანდრია 
პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული 
უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
და სამართლის სკოლა 
(ფაკულტეტი) 

   

      პროფესორი 
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საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 
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საქართველოს 
საზოგადოებრივ საქმეთა 
ინსტიტუტი 

   სამართლის ფაკულტეტი   მოწვეული პროფესირი 

   
 

7. პრაქტიკული/პროფესიული სამუშაო გამოცდილება 

(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

საქმიანობის სფერო                           მოსამართლეობა 

თანამდებობა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე 

როდის დაიწყეთ მუშაობა                              1990-1999 

დამქირავებლის 
დასახელება 

საქართველოს პარლამენტი (უზენაესი საბჭო) 

დამქირავებლის 
მისამართი 

ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზირი #8 

საქმიანობის სფერო                               მოსამართლეობა 

თანამდებობა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, მოსამართლე 

როდის დაიწყეთ მუშაობა                                   1999-2009 

დამქირავებლის 
დასახელება 

             ევროპის საბჭო 

დამქირავებლის 
მისამართი 

            ქ. სტრასბურგი, ევროპის ავენიუ #3 

 

8. საზღვარგარეთ წაკითხული სასწავლო კურსები (სალექციო კურსები)  

(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

N სასწავლო კურსის 
(ლექციათა ციკლის) 
დასახელება 

დაწესებულება და ქვეყანა, სადაც 
ჩატარდა ლექცია 

სტატუსი (მოწვეული 
პროფესორის სტატუსით, 
გრანტის, გაცვლითი 
პროგრამების ფარგლებში 
და სხვ.) 

1.  სამართლებრივი   
სახელმწიფოს მშენებლობა 
საქართველოში 

გერმანიის ფედერაციული  
რესპუბლიკა, პასაუს უნივერსიტეტი 

         მკვლევარი 

2.  ბრალის პრინციპი  
ქართულ 
კანონმდებლობაში 

გერმანიის ფედერაციული  
რესპუბლიკა, რეგენსბურგის 
უნივერსიტეტი 

           მკვლევარი 

3.  სამართლის რეფორმა 
საქართველოში 

ამერიკის შეერთებული შტატები, 
ჯორჯ ტაუნის უნივერსიტეტი,  

საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს თავმჯდომარე 

4.  სისხლის სამართლის 
პრინციპები ქართულ 

ამერიკის შეერთებული შტატები, 
ემორის უნივერსიტეტი; 

საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს თავმჯდომარე 
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საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 
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მეცნიერებასა და 
კანონმდებლობაში 

5.  საერთაშორისო სისხლის 
სამართალი და მისი 
პროცესუალური 
პრინციპები 

 სისხლის სამართლის უმაღლესი 
კვალიფიკაციის სკოლა, იტალია, ქ. 
სირაკუზა; 

საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს თავმჯდომარე 

 

9. პროფესიული უმაღლესი, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი განათლების 
საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულის) ხელმძღვანელობა 

N საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება სწავლის საფეხური 
1.   სამართლის სადოქტორო პროგრამა, კსუ; დოქტორანტურა 

2.     

3.    
4.    

 

10. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები , ტრენინგები ბოლო 10  წლის განმავლობაში 

                   (საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

N სასწავლო კურსის დასახელება დაწესებულება და ქვეყანა, სადაც 
ჩატარდა 

1.  ტრენერების ტრენინგი ადამიანის უფლებათა 
მართლმსაჯულების საკითხებში 

უკრაინა, უკრაინის იუსტიციის 
სამინისტრო 

2.  გამოხატვის თავისუფლების საერთაშორისო-
სამართლებრივი დაცვა 

აზერბაიჯანი, ქ. ბაქო, ევროპის 
საბჭოს  აზერბაიჯინის 
წარმომადგენლობა 

3.  კონსტიტუციური დემოკრატიის ცნება და მნიშვნელობა 
სახელმწიფოებრივ მშენებლობაში 

სომხეთი, ქ. ერევენი, სომხეთის 
საკონსტიტუციო სასამართლო 

4.  მმართველობის პარადიგმები თანამედროვე მსოფლიოში 
და ქართული არჩევანი 

დიდი ბრიტანეთი, ქ. ლონდონი, 
საერთაშორისო და შედარებითი 
კვლევების ინსტიტუტი (გარდნერის 
ინსტიტუტი) 

5.  სისხლის სამართლის თანამედროვე პრობლემები ისრაელი, ისრაელის უზენაესი 
სასამართლო 

6.  საერთაშორისო დავების მოგვარების მშვიდობიანი 
საშუალებანი 

ავსტრია, ქ. ვენა, იურისტთა 
საერთაშორისო ასოციაცია; 
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საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 
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11. მონაწილეობა სამეცნიერო კვლევებში  ბოლო 10  წლის განმავლობაში 

        (საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

N სამეცნიერო კვლევის დასახელება როლი კვლევაში 
1.  ლეგიმეტრიული ძიებანი   ახალი მიმართულების დასაბუთება 

2.  სამართლის ონტოლოგიური სტრუქტურა 
ფილოსოფიური თვალთახედვით 

  სტრუქტურალისტური ანალიზი  

 

3.  უცხოურენოვანი იურიდიული ფრაზეოლოგიის 
განმარტებანი 

  ქართული სპეციფიკის დადგენა 

4.    

 
12. ბოლო 10 წლის გამავლობაში თქვენ მიერ გამოქვეყნებული  სამეცნიერო სტატიები  

(ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით,   
                 საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება). 
 

N 

ავტორები ყველა 
თანაავტორის 
მითითებით; 

აპლიკანტის გვარი 
გამოყოფილი უნდა 

იყოს მუქი შრიფტით 

სამეცნიერო სტატიების სათაური, ავტორები, ჟურნალის/ 
გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერდები, 

სამეცნიერო სტატიის ელექტრონული მისამართი (არსებობის 
შემთხვევაში) 

გა
მო

ქვ
ეყ

ნე
ბი

ს 
წე

ლ
ი 

1.    მინდია უგრეხელიძე 

საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციის წინმსწრები 
ანარეკლი პუბლიცისტიკის სარკეში -  სამეცნიერო ნაშრომთა 
კრებული - საკონსტიტუციო იდეები და პროცესები ქართულ 
პუბლიცისტიკაში 20

20
 

2.  მინდია უგრეხელიძე 
ჩვენი პირველი კონსტიტუცია - ნამყო, რომელიც მომავალს 
ხედნის - სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული - პირველი 
ქართული კონსტიტუციის 100 წელი 20

21
 

3.  მინდია უგრეხელიძე 
 „აღმართ - აღმართ“ სვლაში დახელოვნების კონსპექტი , 
წიგნი - კარიერული დაწინაურების ზიგზაგები 

20
20

 

4.  მინდია უგრეხელიძე 
Structure, Content Analysis and Dimensiology of a 
Victimogenic Situation., Scientific Journal Law and the 
World., N 14 

20
20

 

5.  მინდია უგრეხელიძე 

კონსტიტუციონალიზმის პარადიგმები  ვრცელ ესეიდ 
განფენილი. სამეცნიერო ჟურნალი    

 მართლმსაჯულება და კანონი N 2 (62) . 20
19

 

6.  მინდია უგრეხელიძე 
„კონსტიტუციონალიზმის ფერადოვანი ხალიჩა“, 
სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული - კონსტუტოციონალიზმი 
მიღწევები და გამოწვევები   2

01
9 
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7.  მინდია უგრეხელიძე 
მართლმსაჯულების რეფორმის ზიგზაგები საქართველოში 
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ჟურნალი სამართალი და 
მსოფლიო N12. 20

19
 

8.  მინდია უგრეხელიძე 

ადამიანის უფლებათა უცხოურენოვანი მოკლე 
იურიდიული ფრაზეოლოგია ქართული მეცნიერული 
განმარტების თანხმლებით, კავკასიის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის მაცნე, თბილისი, #12, გვ., 47-60 

 2
01

7 

9.  მინდია უგრეხელიძე 
ტიპობრივი ვალენტობის პრინციპი სისხლის სამართალში, 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე,  #11,  გვ., 
40-48 

   
  2

01
7 

10.  მინდია უგრეხელიძე 

ადამიანის უფლებათა უცხოურენოვანი ფრაზეოლოგია 
მოკლე ქართული მეცნიერული განმარტების თანხლებით, 
ქართული უნივერსიტეტი შრომები, ქართული 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, მე-3 ტომი, გვ., 51-64 

20
17

 

11.  
მინდია უგრეხელიძე,  
ევა გოცირიძე 

Causation: Reflection in the Mirror of  the European Convention on 
Human Rights (A sketch), co-outored by E.Gotsiridze. წიგნში: 
“Liber Amicorum Luzius Wiedhaber. Human Rights-Starsbourg 
Views. (მიზეზობრიობა: ანარეკლი ადამიანის უფლებათა 
ევროპული კონვენციის სარკეში)”. 

   
   

20
17

 

12.  მინდია უგრეხელიძე 
სამართალი როგორც განზომილებათა სისტემა 
(ლეგიმეტრიის შესავლისათვის), ოთარ გამყრელიძე 80 

20
16

 

13.  მინდია უგრეხელიძე 
ლიდერშიპის კრიზისი... ქართული უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის 
შრომები, ტომი მე-6    

20
16

 

14.  მინდია უგრეხელიძე 
ვალწინააღმდეგობა, როგორც გაუფრთხილებლობის 
ელემენტი, კსუ, 

 2
01

6 
15.  მინდია უგრეხელიძე 

ეგზისტენცალიზმი და სამართალი. ქართული 
უნივერსიტეტის შრომები, ტომი პირველი, ქართული 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა 

   
 2

01
5 

16.  
მინდია უგრეხელიძე, 
ევა გოცირიძე 

  სიკვდილის უფლება განზომილებათა დრამატულ კვეთში, 
კსუ მაცნე #7 

20
14

 

17.  მინდია უგრეხელიძე 

დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორია და მიუტევებელი 
შეცდომის გონივრული გააზრება (ინგლისურ ენაზე) 
ფსიქოლოგიის მაცნე (დიმიტრი უზნაძის სახელობის 
ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო ალმანახი) 20

13
 

18.  მინდია უგრეხელიძე 
შესავალი წერილი ქართული თარგმანისათვის ფილიპ 
ლიჩის წიგნისა:,,როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა 
ევროპულ სასაამრთლოს“. მესამე გამოცემა 

   
20

13
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19.  Миндия Угрехелидзе 
Страсбургский суд - ; жертва собственного авторитута. Ж. 
,,Неприкосновенный запас”, #5. Москва 

 20
12

 

20.  მინდია უგრეხელიძე 
ლეგიმეტრიიდან სამართლის დიმენსიოლოგიამდე. კსუ, #3 
რუსულ ენაზე 

 2
01

2 

21.  მინდია უგრეხელიძე 

საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის 
განვრცობითი კონცეფცია )ვ. ხმალაძის, ვ. ძაბირაძის და 
სვათა თანაავტორობით) საავტორო ნაწილი, შესავალი, 
ადამიანის უფლებები, სასამართლო ხელისუფლება 

   
 2

01
0 

 
13. მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები (მათ შორის დამხმარე), პატენტი (გამოგონებები) 

                     (საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

   პუბლიკაციის  სახეობა       სათაური ავტორები ყველა თანაავტორის 
მითითებით 

გა
მო

ქვ
ეყ

ნე
ბი

ს 
   

  
წე

ლ
ი 

მონოგრაფია  გაუფრთხილებლობის 
პრობლემა სისხლის 
სამართალში 

მინდია უგრეხელიძე   1976 

 მონოგრაფია  ბრალი საფრთხის 
დელიქტებში 

მინდია უგრეხელიძე 1982 

  სისხლის სამართლის 
კანონი: ცდა თეორიული 
მოდელირებისა 

მ. უგრეხელიძე, ვ. კუდრიავცევი, 
ს. კელინა, გ. კრიგერი, ნ. 
კუზნეცოვა 

1987 

    

    

 

14. მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში 
                            (საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

 
 თარიღი   2010 წელი, 5 ივლისი  

მოხსენების სათაური ლიდერშიპის კრიზისი ევროპაში  

  წარდგენის  ენა  ინგლისური ენა  

  ჩატარების ადგილი საფრანგეთი, ქ. სტრასბურგი, ევროპის საბჭო  

  კონფერენციის დასახელება ევროპის საბჭოს საზაფხულო სკოლა პოლიტიკური სწავლების 
სკოლებისათვის 
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  თარიღი 2017 წლის, 26 მაისი  

  მოხსენების სათაური ადამიანის უფლებათა შეზღუდვის კრიტერიუმები ომისა და საგანგებო 
მდგომარეობაში (ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-15 
მუხლი 

 

 წარდგენის ენა ინგლისური ენა  

  ჩატარების ადგილი გერმანია, ქ. ბერლინი,   

  კონფერენციის დასახელება GIZ-ის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია კონსტიტუციონალიზმის 
საკითხებზე; 

 

 თარიღი 2019 წლის 19 ოქტომბერი  

მოხსენების სათაური მართლმსაჯულების რეფორმის ზიგზაგები საქართველოში (ქართულ 
და ინგლისურ ენებზე) 

 

  წარდგენის  ენა  ქართული ენა  

  ჩატარების ადგილი თბილისი  

  კონფერენციის დასახელება ევროპის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 
კონფერენცია - „მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები“ 

 

 თარიღი 2020 წლის 26 ივნისი  

მოხსენების სათაური ვიქტიმოგენეზი  

  წარდგენის  ენა  ქართული ენა  

  ჩატარების ადგილი თბილისი  

  კონფერენციის დასახელება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და 
საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 
ორგანიზებული მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - 
ვიქტიმოლოგიის აქტუალური საკითხები 

 

 

15. საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 5  წლის განმავლობაში 

        (საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

N განხორციელების წლები დონორი 
ორგანიზაცია 

პროექტის 
დასახელება 

როლი პროექტში 

1.      
2.      
3.      
4.      

 

16. თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან/უცხოეთის უნივერსიტეტებთან  

                (საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 
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თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის/სამეცნიერო ცენტრის დასახელება 

ერთობლივი კვლევები და ინფორმაციის 
რეგულარული გაცვლა 

მაქს პლანკის სახელობის უცხოური და საერთაშორისო 
სისხლის სამართლის ფრაიბურგის ინსტიტუტი 

  ლექცია-სემინარები ევროპის სამართლის აკადემია (ERA) 

  ლექცია-სემინარები   სტრასბურგის უნივერსიტეტი და ადამიანის      
უფლებათა ინსტიტუტი 

  
 

17. ენების ცოდნა 

მშობლიური ენა 
 

უცხო ენა 
 
 

წერა კითხვა მოსმენა ლაპარაკი 
(მიუთითეთ 
დონე) 
A1-A2; B1-B2; C1-
C2 

(მიუთითეთ 
დონე) 
A1-A2; B1-B2; 
C1-C2 

(მიუთითეთ 
დონე) 
A1-A2; B1-B2; 
C1-C2 

(მიუთითეთ 
დონე) 
A1-A2; B1-B2; C1-
C2 

(მიუთითეთ ენა) ინგლისური C ინგლისური C ინგლისური C ინგლისური C 

(მიუთითეთ ენა) რუსული C რუსული C რუსული C რუსული C 

   (მიუთითეთ ენა) ფრანგული A ფრანგული B ფრანგული B ფრანგული B 

(მიუთითეთ ენა) გერმანული B გერმანული B გერმანული B გერმანული B 

   (მიუთითეთ ენა)     
 

18. რომელ უცხო ენაზე შეგიძლიათ სალექციო კურსის წაკითხვა? 

1.  ინგლისურ ენაზე  

2.  რუსულ ენაზე  

3.    
4.    

 

19. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

1.  Microsoft Office, Windows XP  

2.  Ms-Windows  

3.  Internet Explorer  

4.    

5.    
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20. თქვენს მიერ ორგანიზებული მნიშვნელოვანი ღონისძიებები 

(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

 

N ღონისძიების 
ტიპი/დანიშნულება და 
სახელწოდება 

ჩატარების ადგილი 
(დაწესებულება, ქვეყანა) 

როლი 

1.  უცხოელ  მეცნიერთა საპატიო 
დოქტორად წარდგენა 

საქართველო, ქ. თბილისი, 
ქართული უნივერსიტეტი 

 

2.  სამართლის დარგში 
უცხოურენოვანი სამეცნიერო 
ნაშრომების თარგმნა და 
გამოცემა 

   კავკასიის საერთაშორისო     

        უნივერსიტეტი 

 

3.  დებატებისა და 
კონფერენციების ორგანიზება 
თანამედორევეობის 
აქტუალურ სამართლებრივ 
პრობლემებზე 

საქართველო, ქ. თბილისი, 
საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტრო, სადისკუსიო 
დარბაზი საქართველოს 
ცენტრალური არქივის შენობაში 

 

4.  სამეცნიერო კრებულის - 
კონსტიტუციონალიზმი - 
მიღწევები და გამოწვევები , 
გამოცემა და რედაქტირება 

კავკასიის საერთაშორისო     

        უნივერსიტეტი 

    გამომცემელი და             
 

     რედაქტორი 

5.  წიგნის -  კარიერული 
დაწინაურების ზიგზაგები 
რედაქტირება 

საქართველო, ქ. თბილისი,      რედაქტორი 

6.  წიგნის - რელიგიის 
თავისუფლება საქართველოს 
და საერთაშორისო 
კანონმდებლობით, 
რეცენზირება 

საქართველო, ქ. თბილისი,     რეცენზენტი 

7.  საერთაშორისო ღონისძების 
ორგანიზება - უცხოელი 
პროფესორების მოწვევა და 
საჯარო ლექციების ჩატარება 

კავკასიის საერთაშორისო     

        უნივერსიტეტი 

  ორგანიზატორი 

8.  სადისკუსიო კლუბის „იდეათა 
ბაზარი“ დაფუძნება 

კავკასიის საერთაშორისო     

        უნივერსიტეტი 

  დამფუძნებელი 

9.  სამეცნიერო კრებულის - 
საკონსტიტუციო იდეები და 
პროცესები ქართულ 
პუბლიცისტიკაში, გამოცემა 

კავკასიის საერთაშორისო     

        უნივერსიტეტი 

    გამომცემელი და             
 

     რედაქტორი 
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და რედაქტირება,  

 

 

21. დამატებითი ინფორმაცია (ჯილდოები, სტიპენდიები სხვ.) 

(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

1  საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი - აკადემიკოსი , 2020 წელი  

2   მერაბ კოსტავას ფონდის ვახტანგ VI-ის სახელობითი პრემია, 2017 წელი  

3   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდული პრემია, 1974 წელი  
 

4 საქართველოს მეცნიერების ეროვნული აკადემიის თინათინ წერეთლის სახელობის პრემია. 2020 
 

 

 

 

11 

საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 

 


