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ირა  აქუბარდია 

 

 

სქესი: მდედრობითი 

მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე 

დაბადების  თარიღი:  05.12. 1959 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

 
 
 
 

suraTi 
3/4 

 

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა 

სტატუსი, 

ხარისხი  

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა პერიოდი 

ასოცირებული 

პროფესორი, 

სამართლის 

დოქტორი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

 
 

2015 წლიდან–

დღემდე 

ასპირანტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

1982–1985 

სტუდენტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

1977-1982   

 

პროფესიული საქმიანობა 

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა თანამდებობა, სტატუსი პერიოდი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დოცენტი, ასოცირებული 

პროფესორი, მოწვეული 

ლექტორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

1991 წლიდან–

დღემდე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ასოცირებული პროფესორი, 

პროფესორი 

2009–2015 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი 

2008–2015 

 

სამეცნიერო 

პუბლიკაციები: 

ავტორი: ი.აქუბარდია (თანაავტორი) 

სათაური:საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი, კერძო 

ნაწილი,ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017  

გამომცემელი:  „მერიდიანი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:განრიდების ინსტიტუტის სრულყოფის შესახებ, წიგნში:“გურამ 

ნაჭყებია–75, საიუბილეო კრებული,“ თბ., 2016 

გამომცემელი:  „მერიდიანი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური: შეჯიბრებითობის ქართული მოდელის ზოგიერთი ასპექტი  

გამომცემელი: გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის 

ჟურნალი,DGSTZDEUTSCH-GEORGISCHE STRAFRECHTSZEITSCHRIFT, 

2/2016   Einige Aspekte des Parteiprozesses gemäß georgischer StPO 

Von Associate-Professor Dr. Irina Aqubardia, Iwane-
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Dschawachischwili-Universität Tbilisi 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური: პირველი ინსტანციის სასამართლოს შემადგენლობის 

ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ასპექტი, „საქართველოში სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევების კრებული“, “ციხის 

საერთაშორისო რეფორმა“, თბ., 2015 

გამომცემელი:  “ციხის საერთაშორისო რეფორმა“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური: მხარეთა თანასწორობა  საპროცესო კანონმდებლობის 

ლიბერალიზაციის კუთხით, „საქართველოში სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევების კრებული“,“ციხის 

საერთაშორისო რეფორმა“, თბ., 2015 

გამომცემელი:  “ციხის საერთაშორისო რეფორმა“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:საპროცესო კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია და მხარეთა 

თანასწორობა,წიგნში:“შოთა ფაფიაშვილი 80,საიუბილეო კრებული,“ თბ., 

2015 

გამომცემელი:“იურისტების სამყარო“ 

 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:მხარეთა თანასწორობა და მოსამართლის როლი შეჯიბრებით 

სამართალწარმოებაში, წიგნში:“მზია ლეკვეიშვილი 85, საიუბილეო 

კრებული“, თბ., 2014 

გამომცემელი:“იურისტების სამყარო“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია (თანაავტორი) 

სათაური:საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი), 

ავტორთა ჯგუფი, სტუ, მეორე გადამუშავებული გამოცემა, თბ., 2013  

გამომცემელი:“იურისტების სამყარო“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი 

ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, სტუ, მეორე გადამუშავებული გამოცემა, თბ., 

2013 (თანაავტორი) 

გამომცემელი:“იურისტების სამყარო“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია (თანაავტორი) 

სათაური:საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი), 

ავტორთა ჯგუფი, სტუ, თბ., 2012  

გამომცემელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ავტორი: ი.აქუბარდია( თანაავტორი) 

სათაური:საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი 

ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, სტუ, , თბ., 2012  

გამომცემელი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, კრებულში–„სახელმწიფოსა და 

სამართლის აქტუალური პრობლემები“,  თბ., 2012 

გამომცემელი:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:დაცვის ხელოვნება , თბ., 2011 

გამომცემელი:“მერიდიანი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ვერდიქტი  

გამომცემელი:ჟ. ,,მართლმსაჯულება და კანონი”, #2, 2011 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:დაცვის უფლების ეფექტურობა წინასწარ გამოძიებაში, 

სამეცნიერო შრომების კრებული, 2009 

გამომცემელი:“გულანი” 
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ავტორი: ი.აქუბარდია (თანაავტორი) 

სათაური:სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), 

ავტ.კოლ.რედ. რ. გოგშელიძე, მეორე გამოცემა, თბ., 2009  

გამომცემელი:“სამართალი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის შესახებ  

გამომცემელი:ჟ.,,პროფესია- ადვოკატი”, #2, 2008 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:დამცველის პოზიცია საქმეზე და კოლიზიის პრობლემები  

გამომცემელი:ჟ.,,მართლმსაჯულება და კანონი”, #2, 2008 

ავტორი: ი.აქუბარდია(თანაავტორი) 

სათაური:სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი), ავტ.კოლ.რედ. 

რ.გოგშელიძე, თბ., 2008  

გამომცემელი:“სამართალი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია (თანაავტორი) 

სათაური:სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), ავტ.კოლ. 

რედ. რ.გოგშელიძე, თბ., 2008  

გამომცემელი:“სამართალი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:დაცვის ფუნქციის არსი და საპროცესო მნიშვნელობა  

გამომცემელი:ჟ.,,მართლმსაჯულება”,#1, 2008 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:დაცვითი სიტყვის სტრუქტურა და ფორმა  

გამომცემელი:ჟ.,,მართლმსაჯულება და კანონი”, #5, 2006 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:დამცველის პროცესუალური მდგომარეობა  

გამომცემელი: ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი, #5, 2005 

www.internet-academy.org.ge 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:დამცველის მიერ ვიქტიმოლოგიური მონაცემების გამოყენების 

შესახებ, კრებულში- ,,სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური 

პრობლემები’’, თბ., 200 

გამომცემელი:“მერიდიანი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია (თანაავტორი) 

სათაური: სისხლის სამართლის პროცესი, ავტ.კოლ. რედ. ა. 

ფალიაშვილი, თბ., 2002  

გამომცემელი:“მერიდიანი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:საქართველოს სასამართლო სისტემა, თბ., 2001 

გამომცემელი:“მერიდიანი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:საქართველოს პროკურატურის ისტორია და თანამედროვე 

ორგანიზაცია, თბ., 1999 

გამომცემელი:“მერიდიანი“ 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:ეჭვმიტანილის დაცვის უფლება   

გამომცემელი:ჟ.,,სამართალი’’, #11-12, 1993 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:ბრალდებულის დაცვის უფლება სასამართლოს 

განმწესრიგებელ სხდობაზე   

გამომცემელი:ჟ. ”სამართალი”, #8-9, 1992 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:საქართველოს სსრ პროკურატურის  შექმნის საკითხისათვის,  

გამომცემელი:ჟ. ,,საბჭოთა სამართალი’’, #3, 1987 

ავტორი: ი.აქუბარდია 
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სათაური:საპროკურორო ზედამხედველობის ისტორია საქართველოში 

(1922-1925 წწ.)  

გამომცემელი: ჟ. საქართველოს სსრ  მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, 

ეკონომიკისა და სამართლის სერია,#2, 1987 

ავტორი: ი.აქუბარდია 

სათაური:საქართველოს სსრ პროკურატურის განვითარების ძირითადი 

ეტაპები  

გამომცემელი:ჟ. ,,საბჭოთა სამართალი’’,#3,1986 

 

 

 

კონფერენციები/ 

სემინარები: 
დასახელება: „ჯგუფური დანაშაულის პრობლემური საკითხები“ 

 ,,არასრულწლოვანის დაკითხვა, არასრულწლოვანის მონაწილეობით 

შედგენილი საპროცესო დოკუმენტის წინასასამართლო  სხდომაზე 

მტკიცებულებად დაშვების სამართლებრივი პრობლემები“.  თსუ 

(მომხსენებელი) 

თარიღი: 23.05.2017 

დასახელება: “ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო–საკანონმდებლო და 

პრაქტიკული  გამოწვევები,“თსუ (მომხსენებელი) 
თარიღი: 19.12.2016 

დასახელება: თინათინ წერეთლის 110 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, თსუ (მომხსენებელი) 

თარიღი: 24.11.2015 

დასახელება:“სისხლის სამართლის რეფორმების ხელშეწყობა 

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით“(„ციხის 

საერთაშორისო რეფორმა“), თბილისი–(მომხსენებელი) 

თარიღი: 20.11.2015 

დასახელება: ქართულ–გერმანული კონფერენცია  სისხლის სამართალში: 

„სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიან ევროპაში“(8–10 ოქტომბერი, 

2015,თსუ,  თბილისი, საქართველო)–(მომხსენებელი) 

თარიღი: 09.10.2015 

 დასახელება: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმა(“ციხის 

საერთაშორისო რეფორმა“), თბილისი–(მომხსენებელი) 

თარიღი:10.10.2014 

 დასახელება: სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპები, სტუდენტთა 

თემატური სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ,ორგანიზატორი 

თარიღი:17.06.2008 

  

 

ტრენინგები: დასახელება: ტესტების შედგენის ზოგადი წესი და გასწორების ტექნიკა, 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო (USAID) 

თარიღი: 16-17 დეკემბერი, 2015 

დასახელება: სამართლებრივი ეთიკა 

USAID, Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP) 

თარიღი: 22-24 ივნისი, 2012 

დასახელება: სწავლების  მეთოდოლოგია 

USAID, Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP) 

თარიღი: 28–29 აპრილი, 2012 

 დასახელება:  

სწავლების მეთოდები – ამერიკული სამართალი 

USAID, Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP) 

თარიღი:11–12 ივლისი, 2011 

 დასახელება: სწავლების მეთოდები – შეფასების პროცესი 

USAID, Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP) 
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თარიღი:6–7 ივლისი, 2011 

 დასახელება: მასტერ კლასი სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ 

USAID, Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP) 

თარიღი:11 მაისი, 2011  

 დასახელება: Teacher Training Course for Law Professors in Trial Advocacy 

პროფესორ–მასწავლებლებისათვის სასამართლო უნარ–ჩვევები  

(ტრენერთა სწავლების პროგრამა) 
American bar  Association Rule of law Initiative 

თარიღი:14–17 აპრილი, 2011 

 დასახელება: Trial Advocacy Skills პროფესორ–მასწავლებლებისათვის 

სასამართლო ადვოკატირების უნარ–ჩვევების განვითარება, American bar  

Association Rule of law Initiative 

თარიღი: 1–3 აპრილი, 2011   

 

 

 

 

 

 

 

უცხო ენები: 

 

დასახელება ცოდნის დონე 

რუსული ენა  

 

კარგად 

 

გერმანული ენა  ლექსიკონის დახმარებით 

 

საკონტაქტო რეკვიზიტები: მობილური: 555 12 22 77 

ელ-ფოსტა: irinaaqubardia@gmail.com 
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