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ძვირფასო მკითხველო,

თქვენს ეკრანებზე, თქვენს თვალწინ, იშლება 
ქართულ-გერმანული სისხლის სამართლის ჟურნა-
ლის („DGStZ”) პირველი გამოცემა. ამ ჟურნალის 
გამომცემლების მიზანია, ქართველ და გერმანელ 
სისხლის სამართლის იურისტებს შორის ინსტი-
ტუციურად უზრუნველყოს მეცნიერული და ასე-
ვე პრაქტიკული საკითხების ირგვლივ აზრთა ურ-
თიერთგაცვლა, რომლის მიღწევა შესაძლებელია 
ერთობლივად, ორივე ენაზე პერიოდულად გამო-
ცემული და ისეთი ფორუმის საშუალებით, რომლის 
წაკითხვა ყველგან – და არა მხოლოდ ამ ორ ქვეყა-
ნაში – იქნება შესაძლებელი. გერმანელ და ქართ-
ველ სისხლის სამართლის იურისტებს, და ზოგადად 
იურისტებს, შორის შინაარსობრივი სახის ურთიერ-
თგაცვლას ყველა დონეზე დიდი ხნის ისტორია 
გააჩნია. სტუდენტური გაცვლითი სემინარებისა და 
საზაფხულო სკოლების დონეზე ურთიერთთანამშ-
რომლობასთან ერთად, უკვე დიდი ხანია მჭიდრო 
ურთიერთთანამშრომლობა ხორციელდება ასევე 
სწავლების შემდგომ საფეხურზე. ასეთი იურიდი-
ული ურთიერთგაცვლის თვალსაჩინო მაგალითს 
წარმოადგენს DGStZ-ის ამჟამინდელი მთავრი 
რედაქტორი (Schriftleiter). ანრი ოხანაშვილი ჩარ-
თული იყო სტუდენტური გაცვლის სემინარების 
ორგანიზებაში, რომელიც ხორციელდება ბერლი-
ნური ქსელის – აღმოსავლეთ-დასავლეთი – ფარგ-
ლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და შემდეგ კი, მან 
დაამთავრა იენის უნივერსიტეტის სამაგისტრო 
პროგრამა; იგი ამჟამად ამთავრებს თავის სადოქ-
ტორო პროგრამას ბერლინის ჰუმბოლდტის უნი-
ვერსიტეტში. ასეთი სახის გადაკვეთები არსებობს 
ასევე DGStZ-ის გამომცემლების დონეზე. მერაბ 
ტურავამ თავისი დისერტაცია ასევე ბერლინში 
დაიცვა და შემდგომ, იგი გერმანიაში მოღვაწეობ-
და როგორც ალექსანდრე ფონ ჰუმბოლდტის პრო-
ფესორი. ჰაინერ ალვარტს – იენიდან, რომელიც 
არის ქართველ და გერმანელ სისხლის სამართლის 
იურისტთა პირველი პროფესიული კონფერენციის 
(Strafrechtslehrertagung) ორგანიზატორი და წარ-

მოდგენილ პირველ გამოცემაში გერმანული სტა-
ტიის ავტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სამი წლის 
წინ მიანიჭა საპატიო დოქტორის წოდება.

ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართლის 
მეცნიერებას ურთიერთთანამშრომლობის უკვე 
დიდი ხნის ისტორია გააჩნია, მიუხედავად იმისა, 
რომ ასეთი თანამშრომლობა, უპირველეს ყოვლისა 
გერმანიაში, არ იყო ყოველთვის შესამჩნევი. ამის 
მაგალითია მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში არსე-
ბული ინტენსიური გერმანულ-რუსული ღონისძი-
ებები სისხლის სამართლის სფეროში, რომლებშიც, 
რუსული მხრიდან ჩართული იყვნენ პროფესორები 
თბილისიდან. დასავლეთ-გერმანული შეხედულება 
იმ წლების „საბჭოთა” სისხლის სამართალზე, ნიშ-
ნავდა უპირველეს ყოვლისა, ასევე, ქართული სის-
ხლის სამართლის მეცნიერების შესახებ წარმოდ-
გენის არსებობას. მაშინდელ აღმოსავლეთ გერმა-
ნიაში კი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილი-
სის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან სამეცნიერო 
კონტაქტების დამყარების თვალსაზრისით წამყვან 
ადგილს, უპირველეს ყოვლისა, იკავებდა იენის 
უნივერსიტეტი. სწორედ აქედან წარმოიშვა ამ ორ 
უნივერსიტეტს შორის დღემდე არსებული მჭიდრო 
სამეცნიერო თანამშრომლობა. ბერლინური თვალ-
თახედვით შესაძლებელია თვალი გადავავლოთ 
კიდევ უფრო შორეულ წარსულს და გავიხსენოთ 
დღემდე მსოფლიოში სახელგანთქმული ბერლინე-
ლი პროფესორი სისხლის სამართალსა და საერთა-
შორისო სამართალში – ფრანც ფონ ლისტი, რო-
მელმაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამო-
უკიდებლობის პირველად გამოცხადების უახლოეს 
პერიოდშივე, კერძოდ, 1918 წლის აგვისტოს თვეში 
დაწერა სამართლებრივი დასკვნა, რომელშიც მან 
დაასაბუთა თუ რის საფუძველზე უნდა ეღიარები-
ნა გერმანიის იმპერიას ახალგაზრდა ქართული სა-
ხელმწიფოს დამოუკიდებლობა.

წარსულის გახსენება წესით საკმარისი უნდა 
იყოს. ახალი კი DGStZ-ის სამომავლო საქმიანობის 
შესახებ, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ქართულ 
და გერმანულ სისხლის სამართლის მეცნიერებას 
შორის, უპირველეს ყოვლისა, პირადი თუ საუნი-
ვერსიტეტო ფორმით დღემდე არსებული ურთიერ-

* წინასიტყვაობა ქართულად თარგმნა ასისტენტმა ანრი 
ოხანაშვილმა.
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თგაცლითი ურთიერთობების გამყარება და მისი 
შემდგომი განვითარებისთვის ინსტიტუციონა-
ლური ფარგლების შეთავაზება. წარმოდგენილი 
პირველი გამოცემა შეასძლებელია მიჩნეულ იქნას 
იმის პროტოტიპად, თუ როგორი სტილით იფუნქ-
ციონირებს ჟურნალი სამომავლოდ. დოგმატიკურ 
სტატიებთან ერთად (ამ გამოცემაში დაწყებული 
ქართული სისხლის სამართლის სახელოვანი წარ-
მომადგენლის ოთარ გამყრელიძის სტატიით, შემდ-
გომ აუცილებელი მოგერიების შესახებ სტატიებით 
გაგრძელებული, როგორც გერმანული ასევე ქარ-
თული გადმოსახედიდან) გამოქვეყნდება ყველა ის 
ტიპიური კატეგორია, რომელიც ახასიათებს იური-
დიულ პროფესიულ ჟურნალებს: წარმოდგენილი 
იქნება სასამართლო გადაწყვეტილებები და მათი 
ანალიზი, რეცენზიები და პროფესიული ღონისძი-
ებების შესახებ წერილები და ასევე აქტუალური 
სიახლეები. ამდენად, ჟურნალის ამოცანა იქნება 
აგრეთვე, რომ მოახდინოს ქართულ-გერმანული 
მრავალმხრივი კონტაქტების შეკავშირება და ორმ-
ხრივი საინფორმაციო ფორუმის შეთავაზება, ვინა-
იდან მრავალი ასეთი კავშირები ერთმანეთის პარა-
ლელურად და ნაწილობრივ „ერთმანეთის გვერდის 
ავლით” ხორციელდება, რაც სამწუხარო ფაქტია.

დაბოლოს, ჩვენ – გამომცემლებს – გვსურს გუ-
ლითადი მადლობა გადავუხადოთ ყველა იმ პირს, 
ვინც წვლილი შეიტანა წარმოდგენილი პირველი 
გამოცემის გამოქვეყნებაში და რომლებიც სამო-
მავლოდაც იქნებიან ამ პროცესში ჩართულები. ამ 
გამოცემის ავტორებთან და სარედაქციო ჯგუფთან 
ერთად, განსაკუთრებით მთარგმნელობით საქმი-
ანობაში ჩართულ სამუშაო ჯგუფის წევრებთან ერ-
თად, ისევე როგორც ანრი ოხანაშვილი, რომელმაც 
თავისი დაუღალავი შრომით შესაძლებელი გახადა 
წარმოდგენილი გამოცემის გამოქვეყნება, განსა-
კუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს საერთაშორი-
სო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული 
ფონდი (IRZ), რომელიც პროექტის ფინანსურ მხარ-
დაჭერას ახორციელებს და აგრეთვე ივანე ჯავა-
ხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, რომელიც 
იქნება პროექტის მხარდამჭერი. თქვენ ყველას 
გიხდით დიდ მადლობას! DGStZ-ი იქნება იმის დას-
ტური, რომ ის თქვენს გარჯას ნამდვილად იმსახუ-
რებდა. დიდი სიხარულით ველოდებით ჟურნალის 
მკითხველისგან შემოთავაზებებს.

ჟურნალის გამომცემლები
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