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წინასიტყვაობა

ძვირფასო მკითხველო,

გერმანულ-ქართულმა სისხლის სამართლის 
ჟურ ნალმა (DGStZ) უკვე მყარი ადგილი დაიკავა 
გერმანულ-ქართული სამართლის განვითარების 
ფარგლებში და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ამ-
ჟამად თქვენთან ერთად თანამშრომლობის მეექვსე 
წელს ვაგრძელებთ.

ჟურნალის ეს გამოცემა, ისევე როგორც მისი 
მომდევნო, 2021 წლის მესამე გამოცემა, განსა-
კუთრებული მადლიერებით ეძღვნება მის ერთ-ერთ 
გამომცემელს, პროფესორ, სამართლის დოქტორ, 
საპატიო დოქტორ ჰაინერ ალვარტს, რომელსაც 
2021 წლის 13 სექტემბერს 70 წელი შეუსრულდა 
და რომელმაც ბოლო წლებში არა მხოლოდ დიდი 
ძალისხმევა გასწია გერმანულ-ქართული სამართ-
ლებრივი ურთიერთობების განვითარებისათვის, 
არამედ ჩვენი ჟურნალის იდეისა და შინაარსის 
ფორმირებაშიც განსაკუთრებული წვლილი შეიტა-
ნა. კეთილშობილური ტრადიციების შესაბამისად, 
როგორც ჟურნალის თანაგამომცემლები, ვიყენებთ 
ამ სასიხარულო მოვლენას როგორც შესაძლებლო-
ბას და გვსურს, DGStZ-ის სპეციალური გამოცემით 
მას გულითადი მადლობა გადავუხადოთ მისი ერთ-
გულებისა და თავდადებისათვის.

პირველი გერმანულ-ქართული სისხლისსამარ-
თლებრივი პროექტის მეშვეობით (2006-2013), ჰა-
ინერ ალვარტმა განსაკუთრებული მხარდაჭერა 
გამოავლინა გერმანულ-ქართული ურთიერთობე-
ბისადმი სისხლის სამართალში და არსებითად გა-
აფართოვა ის. ეს პროექტი იენის ფრიდრიხ შილე-
რის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტისა 
და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულ-
ტეტის მიერ, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსი-
ტეტის ჩართულობით განხორციელდა და ფოლკ-
სვაგენის ფონდის მიერ გულუხვად დაფინანსდა. 
ჰაინერ ალვარტი იყო ამ სისხლისსამართლებრივი 
კვლევისა და სასწავლო პროექტის ხელმძღვანელი, 
რომელიც მოიცავდა ქართული სისხლის სამართ-
ლის დოგმატიკის განვითარებასა და თსუ-ს იური-
დიულ ფაკულტეტზე სისხლის სამართლის სწავ-
ლებისათვის სასწავლო გეგმის იმპლემენტაციას.  

ამ კონტექსტში, მათ შორის, შეიქმნა სისხლის სა-
მართლის სახელმძღვანელო და საიუბილეო კრე-
ბული. ეს პროექტი სხვა არაერთი პროექტის თუ 
თანამშრომლობის საფუძველი გახდა, რომელთა-
განაც აღსანიშნავია მეორე გერმანულ-ქართული 
სისხლის სამართლის პროექტი (2016-20021) თემა-
ზე: „ქართული სისხლის სამართლის პროწცესის ინ-
ტერნაციონალიზაცია და ევროპეიზაცია, როგორც 
პრობლემა და როგორც ამოცანა”. ამ პროექტის 
განხორციელება ჰაინერ ალვარტის ჩართულობი-
თა და ზემოაღნიშნული უნივერსიტეტების მხარ-
დაჭერით გახდა შესაძლებელი. ამას გარდა, შოთა 
რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნი-
ერო ფონდთან ჰაინერ ალვარტი თანამშრომლობ-
და, როგორც ექსპერტი რეცენზენტი და თავის კა-
თედრაზე თემის ხელმძღვანელობა გაუწია უამრავ 
ქართველ სტუდენტს, მაგისტრანტს, დოქტორანტ-
სა თუ მოწვეულ მეცნიერს. ამ კონტექსტში განსა-
კუთრებულად უნდა აღინიშნოს, რომ 2013 წლის 22 
მარტს, ჰაინერ ალვარტს მიენიჭა ივანე ჯავახიშვი-
ლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის საპატიო დოქტორის წოდება.

როცა ჩვენ ავტორები, განსაკუთრებით კი ქარ-
თველი ავტორები, გამოვკითხეთ იმის თაობაზე, 
ჰქონდათ თუ არა ინტერესი, DGStZ-ის ჰაინერ ალ-
ვარტისთვის მიძღვნილი სპეციალური გამოცემის 
შექმნაში მიეღოთ მონაწილეობა, გამოხმაურება 
იმდენად დიდი იყო, რომ გადავწყვიტეთ, ჟურნალი 
ორ ნაწილად გამოგვეცა. სტატიები ორ გამოცემა-
ში განაწილდა შემთხვევითობის პრინციპით, მათი 
თარგმანების მიღების შესაბამისად.

გვსურს, ჩვენი მოკრძალებული ჟესტით მადლო-
ბა გადავუხადოთ ჰაინერ ალვარტს მისი დაუღალა-
ვი შრომისათვის. ვიმედოვნებთ, რომ თემატურად 
საინტერესო საკითხები შევაგროვეთ და ამ გზით 
გერმანულ-ქართულ სამართლებრივ განვითარებას 
კიდევ უფრო გავაძლიერებთ.

გამომცემლების სახელით:  
მარტინ ჰეგერი, ბერნდ ჰაინრიხი და ედვარდ შრამი
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