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თბილისი – იენა – ბერლინი – პირველი სამეცნიერო 
თანამშრომლობა პროფ. ჰაინერ ალვარტის ხელმძღვანელობით, 
ანგარიში*

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი  
LL.M. (ფრაიბურგი), საქართველოს უნივერსიტეტი

თბილისი-იენა-ბერლინის პირველი სამეცნი-
ერო თანამშრომლობის შესახებ ჩემს ანგარიშში 
შედარებით შორ წარსულში დავბრუნდები და პირ-
ველად მეოთხედი საუკუნის წინანდელ დროს მო-
ვიგონებ, როდესაც პროფ. დოქ. ჰაინერ ალვარტმა 
იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში სისხ-
ლის სამართლის სწავლება დაიწყო (1996 წელი) და 
მე, ამ სტატიის ავტორმა კი, იქამდე ერთი წლით 
ადრე, ახალი თავგადასავლის წამოწყება გავბედე 
და სამართალმცოდნეობის ხელმეორედ ამჯერად 
ამ უნივერსიტეტში შესწავლა დავიწყე. ამგვარად 
მქონდა სიამოვნება სისხლის სამართლის კერძო 
ნაწილში მისი პირველი იენური ლექციების მოსმე-
ნისა, რომლებიც განსაკუთრებულ გარემოში ტარ-
დებოდა – ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის სავ-
სე სააქტო დარბაზში, რომელიც ხელოვნების უამ-
რავი ნიმუშით იყო შემკული ფერდინანდ ჰოდლე-
რის დიდებული პანოს – „გერმანელი სტუდენტების 
გამგზავრება 1813 წლის განმათავისუფლებელ 
ომში” – ფონზე. კერძო ნაწილს მოჰყვა მისი ლექ-
ციები სისხლის სამართლის პროცესში, რომლებიც 
ასევე პოპულარული იყო სტუდენტებში და არც 
მე გამომიტოვებია და სემინარი სისხლის სამარ-
თლის პროცესში, რაშიც ასევე ვმონაწილეობდი.1 
კეთილგანწყობილი კრიტიკისა და ჰორიზონტალუ-
რი აკადემიური იერარქიის გამო, რომელსაც იგი 
ცოდნის აშკარა ასიმეტრიული დონეების მიუხედა-
ვად სთავაზობდა მსმენელს, იენელ სტუდენტებში 

* სტატია ქართულად თარგმნა და მის ენობრივ გამართუ-
ლობაზე იზრუნა ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევ-
რმა, ასოცირებულმა პროფესორმა ქეთევან მჭედლიშვი-
ლი-ჰედრიხმა.
1 სისხლის სამართლის პროცესში ჩემ მიერ დაწერილი 
სასემინარო ნაშრომი თემაზე „სისხლის სამართლის დევ-
ნის საჯარო ინტერესი საზოგადოებაში გერმანიის სსსკ 
§§ 153, 153 ა, 376 მიხედვით” შემდგომში საფუძვლად და-
ედო ჩემს სამართალშედარებით სტატიას – „წვრილმანი 
დანაშაულის პრობლემები ქართულ და გერმანულ სის-
ხლის სამართალში”, „მაცნე”, სპეციალური გამოშვება, 
1998, გვ. 103-118.

წარმოიშვა და განვითარდა სიყვარული სისხლის 
სამართლისადმი.

რამდენიმე წლის შემდეგ ჩვენი გზები კარლ ცა-
ისის ქუჩა №3-ში, იენის უნივერსიტეტის სამართალ-
მცოდნეობის ფაკულტეტის რეზიდენციაში, ისევ გა-
დაიკვეთა, სადაც წლების განმავლობაში სხვადასხვა 
აკადემიური თანამდებობა მეკავა. ამიტომაც თავის-
თავად ცხადი იყო, რომ გერმანულ სისხლის სამარ-
თალზე ორიენტირებული თანამედროვე სისხლის 
სამართლის სახელმძღვანელოს შექმნის იდეითა და 
დაფინანსების განაცხადით, რომელიც ფოლკსვაგე-
ნის ფონდის („ევროპასა და აღმოსავლეთს შორის – 
შუა აზია/კავკასია მეცნიერების ყურადღების ცენტ-
რში”) წარმომადგენლის, დოქ. ლევერმანის მიერ პო-
ზიტიურად იყო პასუხგაცემული, ჩემს აკადემიურ 
მასწავლებელს, პროფ. ჰაინერ ალვარტს, მივაკითხე 
საერთო პროექტის დაწყების თხოვნით.

იდგა 2005 წლის გაზაფხული. იმ დროისათვის 
მხოლოდ ორ ქართველ იურისტს ჰქონდა გერმა-
ნიაში დაცული სადოქტორო დისერტაცია, ბატონ 
მერაბ ტურავას, რომელიც მაშინ უზენაესი სასა-
მართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 
თავმჯდომარე და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფე-
სორი იყო და მე. პროფ. ტურავას და მე ხანგრძლი-
ვი კოლეგიალურ-მეგობრული დამოკიდებულება 
გვაკავშირებდა 90-იანი წლებიდან, მისი იენის უნი-
ვერსიტეტში სწავლის პერიოდიდან მოყოლებული. 
ასევე კოლეგიალურ-მეგობრული დამოკიდებულე-
ბა არსებობდა ორ გერმანელ პროფესორს – პროფ. 
ჰაინერ ალვარტსა და პროფ. მერაბ ტურავას სა-
მეცნიერო ხელმძღვანელს, პროფ. დეტლეფ კრაუსს 
შორის. ამგვარად შეიქმნა ჯგუფი, რასაც ცოტა 
ხნის შემდეგ სხვა წევრებიც შემოუერთდნენ და 
რომელიც პროფ. ჰაინერ ალვარტის ხელმძღვანე-
ლობით ჩამოყალიბდა პირველ სამეცნიერო თანამ-
შრომლობად – თბილისი – იენა – ბერლინი.

მოვლენებს რომ არ გავუსწრო, აქ ისევ დასაწ-
ყისს მივუბრუნდები. ჩვენ ოთხივე ჩვენს ცოდნასა 
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და ამბიციას მომავალ პროექტში ვაქსოვდით, მაგ-
რამ რთული გზის გავლა – ფოლკსვაგენის ფონდი-
საგან განაცხადზე მიღებული დადებითი პასუხი-
დან ეფექტურად ჩამოყალიბებულ და ფოლკსვაგე-
ნის ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტამდე – 
პროფ. ჰაინერ ალვარტის უდიდესი ძალისხმევის 
გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. პროექტის შეუცვ-
ლელი კურატორი იყო პროფ. დეტლეფ კრაუსი, რო-
მელსაც უკვე ჰქონდა როგორც საქართველოსთან 
ურთიერთობის, ასევე პროექტების შექმნის მრა-
ვალწლიანი გამოცდილება და რომელმაც სხდომებ-
ზე გამოთქმულ-წარმოშობილი იდეები პროექტის 
მონახაზად ჩამოაყალიბა. პროექტი სახელწოდე-
ბით – „გერმანულ-ქართული კვლევის პროექტი 
ქართული სისხლის სამართლის დოგმატიკის განვი-
თარებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბი-
ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ 
ფაკულტეტზე სისხლის სამართლის სწავლებისათ-
ვის სასწავლო პროგრამის იმპლემენტაციისათვის” 
პროფ. ჰაინერ ალვარტმა 2005 წლის 10 ოქტომ-
ბერს შეიტანა ფოლკსვაგენის ფონდის ინიციატივა-
ში „ევროპასა და აღმოსავლეთს შორის – შუა აზია/
კავკასია მეცნიერების ყურადღების ცენტრში”. 
პროექტის განხორციელებისათვის, მართალია, ზე-
მოხსენებული ოთხი მეცნიერი იყო პასუხისმგებე-
ლი, მაგრამ თავიდანვე გამიზნული იყო „მეცნიერუ-
ლი ექსპანსია” – სამი უნივერსიტეტის თანამშრომ-
ლობა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იენის ფრიდრიხ 
შილერის უნივერსიტეტისა და ბერლინის ჰუმბოლ-
დტის უნივერსიტეტისა, სადაც პროფ. კრაუსი ას-
წავლიდა. პროექტის უპირველეს მიზნად თანამედ-
როვე ქართული სისხლის სამართლის დოგმატიკის 
განვითარება და სისხლის სამართალში სასწავლო 
მასალის შემუშავება დაისახა.

რა თქმა უნდა, საქართველოში მეცნიერული 
ყამირი არ გველოდა. ძველი საბჭოთა სისხლის სა-
მართლის სკოლის წარმომადგენელ პროფ. ლამარა 
სურგულაძეს უკვე ჰქონდა გამოცემული ჩინებუ-
ლად საკითხავი წიგნი სისხლის სამართლის ზოგად 
ნაწილში და მოკლე განაჩენის სტილში ამოხსნილი 
კაზუსების კრებული საბჭოთა სწავლების მეთო-
დის მიხედვით. პროექტის დაწყებამდე პროფ. მე-
რაბ ტურავას რამდენჯერმე ჰქონდა გამოცემული 
გერმანულ სისხლის სამართალზე ორიენტირებული 
სახელმძღვანელო – „სისხლის სამართალი, ზოგადი 
ნაწილის მიმოხილვა”, რომელშიაც იგი აანალიზებ-

და 1999 წლის სისხლის სამართლის კოდექსს და 
უხვად შემოჰქონდა საკუთარი, ზუსტი სისხლისსა-
მართლებრივი ნეოლოგიზმები.2 ამის მიუხედავად, 
აუცილებელი იყო გერმანულ სისხლის სამართლის 
დოგმატიკაზე დაყრდნობით მრავალი თემის გაღრ-
მავება (გაუფრთხილებლობა, ობიექტური შერაცხ-
ვა, შერეული უმოქმედობის მიზეზობრიობა, თანა-
მონაწილეობის დასჯადობა და ა.შ.) და ქართველი 
მკითხველისათვის დამუშავება. სისხლის სამართ-
ლის კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკის გერმანულ ყა-
იდაზე განვითარებას თეორიით დამძიმებულ სწავ-
ლებაში სიცოცხლე უნდა შეეტანა.

პროექტი გადაწყვეტილების მიღების ხანგრძ-
ლივი პროცესის შემდეგ 2006 წლის 1-ლ ნოემბერს 
დაიწყო. პროფ. მერაბ ტურავასა და ჩემ შორის თე-
მები უკვე გადანაწილებული იყო. მატერიალური 
სისხლის სამართლის საფუძვლები, დანაშაულის 
მოძღვრება და გაუფრთხილებლობა პროფ. მერაბ 
ტურავამ აიღო თავის თავზე, დანაშაულის გამოვ-
ლინების ცალკეული ფორმები – შერეული უმოქმე-
დობა, მოძღვრება თანამონაწილეობაზე, დაუმთავ-
რებელი დანაშაული და კონკურენცია კი მე მერგო. 
უნდა შექმნილიყო ორი ერთმანეთისაგან დამოუკი-
დებელი ტომი. ტომი I – მერაბ ტურავას მიერ, ტომი 
II – ქეთევან მჭედლიშვილ-ჰედრიხის, ანუ ჩემ მიერ.

პროფ. მერაბ ტურავას საქართველოში სწავლე-
ბის უკვე მრავალწლიანი გამოცდილება ჰქონდა. 
მისი სახელმძღვანელო „სისხლის სამართალი, ზო-
გადი ნაწილის მიმოხილვა” ძალიან პოპულარული 
იყო სტუდენტებსა და კოლეგებში და მას, როგორც 
პროფესორს, შესაქმნელი წიგნისათვის განკუთვნი-
ლი პროექტის ცალკეული მონახაზის სტუდენტებ-
თან, დოქტორანტებთან ან კოლეგებთან უშუალოდ 
განხილვა შეეძლო. მისთვის პროექტის ფარგლებ-
ში უახლესი გერმანული ლიტერატურის შესას-
წავლად გერმანიაში მივლინებები დაიგეგმა. ჩემი 
II ტომი (დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული 

2 პროფ. მერაბ ტურავა აგრძელებს გერმანულ სისხლის 
სამართალზე ორიენტირებული ქართული სისხლის სა-
მართლის სკოლის ტრადიციას, რომელსაც საფუძველი 
მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში ჩაეყარა. სტალინის დიდ 
წმენდას გადარჩენილი წერეთლის, მაყაშვილისა და მათი 
მოწაფეების ნაშრომებით შეიქმნა დასავლეთ და აღმო-
სავლეთ გერმანიის სისხლის სამართალთან დამაკავში-
რებელი უწყვეტი ჯაჭვი. ამიტომაც, არ იყო გასაკვირი, 
რომ ჩვენ, გერმანელი და ქართველი სისხლის სამარ-
თლის მეცნიერები, ერთ საერთო დოგმატიკურ ენაზე 
ვსაუბრობთ.
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ფორმები) იენის უნივერსიტეტის „სპილოს ძვლის 
კოშკში” გამოკეტილი განდეგილის მიერ არ უნდა 
შექმნილიყო. საქართველოში მომავალ მკითხველ-
სა და პროექტის ჩემს მასალას შორის ცოცხალი 
კავშირის დასამყარებლად, იენის უნივერსიტეტში 
სამუშაო ჯგუფების ხელმძღვანელობისას მიღე-
ბული სისხლის სამართლის სწავლების გამოცდი-
ლების გამოსაყენებლად და სისხლის სამართალში 
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკის ინოვაციური საგნის 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტში დასანერგად, ჩემთვის სე-
მესტრში ექვსკვირიანი მივლინება იქნა გათვალის-
წინებული.

საქართველოში პირველი მივლინებით ამ პრო-
ექტის ფარგლებში 2007 წლის გაზაფხულზე წავე-
დი. თბილისში სწავლებისათვის დავამუშავე სისხ-
ლის სამართალში კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკის 
გერმანული მასალები და მრავალი კაზუსი ამოვხ-
სენი ქართულ ენაზე, ქართულად ვთარგმნე და სა-
ქართველოს სსკ-ს3 მოვარგე ქართველი სტუდენტი-
სათვის იქამდე უცნობი სისხლის სამართლის მნიშვ-
ნელოვანი დელიქტების სქემებიც. ამგვარად, უკვე 
ჩემ პირველ მივლინებამდე, პროექტის ფარგლებში 
შევადგინე საქართველოში სწავლებისათვის აუცი-
ლებელი დიდი მოცულობის კონსპექტი სისხლის 
სამართლის კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკაში. ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაშინ-
დელმა დეკანმა, პროფ. დავით კერესელიძემ, და დე-
კანის მოადგილემ, პროფ. ნანა ჭიღლაძემ, ეს ინო-
ვაციური საგანი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე 
შეიტანეს სასწავლო გეგმაში. პროფ. მერაბ ტურავა 
ჩემ გვერდით იყო სიტყვით და საქმით. ამ სასწავლო 
კურსს მრავალი სტუდენტი ესწრებოდა. პროექტის 
თანამშრომელი და დოქტორანტი თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტიდან (დღეს უკვე მოსამართ-
ლე და სამართლის დოქ.), ლავრენტი მაღლაკელი-
ძეც კი აბსოლუტურად ყველა ლექციას ესწრებოდა 
და გულომდგინედ სწავლობდა სტუდენტებისათვის 
განკუთვნილ სასწავლო მასალას, ახალ ამოხსნილ 
კაზუსებსა და სქემებს. რადგან მოთხოვნა იქამდე 
უცნობ სქემებზე ძალიან დიდი იყო, უკვე ერთი 
წლის შემდეგ, 2008 წლის გაზაფხულზე, გამოვე-
ცი პატარა წიგნი „კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკა 

3 ტექსტში სისხლის სამართლის კოდექსი შემოკლებულია 
როგორც სსკ.

სისხლის სამართალში”, მეთოდიკით, სქემებით და 
მხოლოდ ერთი, ერთ-ერთი საუკეთესო საგამოცდო 
ნაშრომით, ჯაბა უსენაშვილის მიერ ამოხსნილი კა-
ზუსით, რაც მაშინვე ბიბლიოგრაფიულ იშვიათო-
ბად იქცა. რადგან კაზუსის ამოხსნის გერმანულ მე-
თოდს ჩემს კოლეგებთან, სისხლის სამართლის წამ-
ყვან სპეციალისტებთან, პროფ. ნონა თოდუასა და 
პროფ. გოჩა მამულაშვილთან ერთად განვიხილავ-
დი და ქართველი მკითხველისათვის ვაღრმავებდი, 
ისინი, როგორც ქართულ აკადემიურ სამყაროშია 
მიღებული, ჩემი ამ წიგნის რეცენზენტები გახდნენ 
და მის თავფურცელშიც არიან ნახსენები. მეორე, 
გაღრმავებული, გადამუშავებული და გაცილებით 
უფრო ვრცელი წიგნი 2010 წელს გამოიცა. მისი მა-
სალაც ჩემმა კოლეგებმა, პროფ. ნონა თოდუამ და 
პროფ. გოჩა მამულაშვილმა, კრიტიკულად შეაფა-
სეს და ჩემთან ერთად განიხილეს. თავიანთი ფა-
სეული წინადადებებით მათ სისხლის სამართლის 
კაზუსის ამოხსნაში გერმანული მეთოდით დაწერი-
ლი პირველი ქართული წიგნის დაბადებას შეუწყეს 
ხელი. დღეისათვის კაზუსის ამოხსნის ეს სახელმძ-
ღვანელო, თავისი ორი გამოცემით, ფოლკსვაგენის 
პირველი პროექტის აუცილებელ დამატებით პრო-
დუქტად შეიძლება შეფასდეს.

პროექტმა დამტკიცებიდან მალევე გაიდგა 
ღრმა ფესვები. მას შემოუერთდნენ ჰუმბოლდტის 
უნივერსიტეტის ახალგაზრდა კოლეგები – პროფ. 
დოქ. ბერნდ ჰაინრიხი და პროფ. დოქ. მარტინ ჰე-
გერი, რომლებიც წიგნების შექმნას დიდი ენთუ-
ზიაზმით უჭერდნენ მხარს. მრავალი იდეა მოვიპო-
ვე პროფ. ბერნდ ჰაინრიხის სისხლის სამართლის 
ზოგადი ნაწილის მაშინდელი 1-ლი გამოცემიდან.4 
პროექტის დასრულებიდან რამდენიმე წლის შემ-
დეგ პროფ. ბერნდ ჰაინრიხმა და მე ჩვენი სამეც-
ნიერო საუბრები დაუმთავრებელ დანაშაულზე ორ 
სტატიაში შევაჯამეთ.5

4 დანაშაულის მომზადების დასჯადობის განსაზღვ-
რისათვის (სსკ მე-18 მუხლი) გამოვიყენე პროფ. ბერნდ 
ჰაინრიხის მიერ წამოყენებული იდეა ქმედების სოცი-
ალური ადექვატობის სიცხადეზე.
5 მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, ქეთევან/ჰაინრიხი, ბერნდ, 
დანაშაულის განვითარების სტადიები ქართულ და გერ-
მანულ სისხლის სამართალში, ნაწილი I, DGStZ (გერმა-
ნულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი), 3/2017, 
გვ. 49-61; მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, ქეთევან/ჰაინრიხი, 
ბერნდ, დანაშაულის განვითარების სტადიები ქართულ 
და გერმანულ სისხლის სამართალში, ნაწილი II, DGStZ, 
1/2018, გვ. 1-12.
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პროექტის ფარგლებში იენასა და თბილისში 
სხვადასხვა ფორმატში რამდენიმე სამუშაო შეხ-
ვედრა ჩატარდა: ზოგიერთ შეხვედრაზე განვიხი-
ლავდით თეორიულ საკითხებს გერმანული და ქარ-
თული სისხლის სამართლის მიხედვით, ზოგიერთ-
ზე კი სხვადასხვა კაზუსს ვხსნიდით და გერმანულ 
და ქართულ სისხლის სამართალს კონკრეტულად 
ვადარებდით ერთმანეთს. ზემოხსენებული გერმა-
ნელი პროფესორებისა და სამუშაო შეხვედრების 
ქართველი მონაწილეების – პროფ. გოჩა მამულაშ-
ვილის, პროფ. რევაზ გოგშელიძის, პროფ. ნონა 
თოდუას, პროფ. ნინო გვენეტაძის (საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომა-
რის), დოქ. მორის შალიკაშვილისა და მაშინდელი 
დოქტორანტების – ირაკლი დვალიძის, ლევან ხა-
რანაულის, ლავრენტი მაღლაკელიძისა და გიორგი 
ქობალიას მიერ დისკუსიებში შეტანილი წვლილი 
გვაძლევდა მოტივაციას, კრიტიკულად დავფიქრე-
ბულიყავით დასამუშავებელ თემებზე.

2008 წლის ზაფხულში გამართულ სემინარში 
მონაწილეობდა დოქ. ლევერმანი ფოლკსვაგენის 
ფონდიდან. სიამოვნებით ვიხსენებ მის დასკვნით 
სიტყვას: ის მოხარული იყო, რომ ამიერიდან მას 
ამ პროექტთან არა მხოლოდ პროექტის მასალები, 
არამედ ცოცხალი და საინტერესო სამეცნიერო 
დისკუსია დააკავშირებდა.

პროექტის ფარგლებში პროფ. ალვარტის, პროფ.  
ტურავას და ჩემი ორგანიზებით იენაში ჩატარდა 
სტუდენტური სემინარი სისხლის სამარ თალ ში, რო-
მელშიც ქართველი და გერმანელი სტუდენტები 
მონაწილეობდნენ. სემინარის მიზანი იყო სისხლის 
სამართლის ზოგადი ნაწილიდან სხვადასხვა პრობ-
ლემის დამუშავება ქართველ და გერმანელ სტუ-
დენტთა თვალსაწიერიდან. ამ სტუდენტურმა სემი-
ნარმაც საშუალება მოგვცა, უკეთესად დაგვენახა 
ქართველი სტუდენტების აქტუალური საჭიროება-
ნი პრობლემათა გადაწყვეტისას და იგი პროექტზე 
მუშაობისას ჩვენს გზამკვლევად იქცა.

ორი ავტორის შრომა (ტურავა და მჭედლიშვილი-
ჰედრიხი) ორ ერთმანეთთან დაკავშირებულ წიგნზე 
შეიძლება რეტროსპექტულად შემდეგნაირად შე-
ჯამდეს: ერთი მხრივ, გერმანული სისხლის სამარ-
თლის თეორიაზე დაყრდნობით ქართული სისხლის 
სამართლის საფუძვლიანი განახლების რევოლუცი-
ური სურვილი (პროფ. ტურავა) და, მეორე მხრივ, 
სხვა, ძველის მიმართ დაცვითი დამოკიდებულება – 
ძველი, რაც შესანარჩუნებელია, შენარჩუნდეს; გერ-

მანული სისხლის სამართლის აზროვნებიდან ახალი 
შეხედულებები მისი კრიტიკული და ფრთხილი გა-
ანალიზების შემდეგ განვითარდეს ქართველი მკით-
ხველისათვის; დოგმატიკური დისკუსია გადაწყდეს 
მხოლოდ მოქმედ ქართული სისხლის სამართალზე 
დაყრდნობით (მჭედლიშვილი-ჰედრიხი).

პროექტის ფარგლებში პროფ. ტურავას მიერ 
შექმნილი ვრცელი სახელმძღვანელო – „სისხლის 
სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის მოძღვ-
რება”, ტომი I საქართველოს სსკ-ის ღირებულ ინ-
ტერპრეტაციას მოიცავს. ავტორისეული გასაგები 
და ამავდროულად, ღრმა იურიდიული არგუმენტა-
ციით ქართველი მკითხველი ეზიარა თანამედრო-
ვე გერმანულ სისხლის სამართლის თეორიებს და 
ამგვარად ქართული იურიდიული დისკურსი შორს 
მიმავალი ტენდენციით განაყოფიერდა. ქართული 
სისხლისსამართლებრივი აზროვნების შემდგომი 
განვითარებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნე-
ლობა აქვს პროფ. ტურავას მიერ გერმანულ სის-
ხლის სამართლის დოგმატიკაში წარმოშობილი 
და ქართველი მკითხველისათვის იქამდე უცნობი 
ობიექტური შერაცხვის მოძღვრების შემოტანას. 
ობიექტური შერაცხვის მოძღვრება თავსებადია 
მის მიერ ქართულ სისხლის სამართალში განვითა-
რებულ ნეოფინალიზმთან. ამასთანავე, მან I ტომში 
სიღრმისეულად განიხილა საპატიებელი უკიდურე-
სი აუცილებლობის, შეცდომის, გაუფრთხილებლო-
ბისა და სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის სხვა 
პრობლემები. საქართველოს სსკ-ში 2006 წელს 
შემოტანილი იურიდიული პირის სისხლისსამართ-
ლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ მოძღვრების 
განვითარებით ავტორმა მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა ქართული სისხლის სამართლის დოგმატი-
კის შემდგომ განვითარებაში.

ჩემ მიერ დაწერილ სახელმძღვანელოშიც – 
„სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშა-
ულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები”, ტომი 
II, ყველა სისხლისსამართლებრივი პრობლემა გერ-
მანული დისკურსის გათვალისწინებით არის განხი-
ლული. რომ არ დავწვრილმანდე – საქართველოს 
სსკ-ის მოთხოვნების მკაცრი დაცვით, წიგნმა წე-
რისას ხშირად „თავისთავად წამიყვანა ერთი გან-
საზღვრული”, კერძოდ, გერმანულ დოგმატიკაში 
უმცირესობის მიერ გამოთქმული მოსაზრებების, 
მაგალითისთვის: მცდელობის ახალი ობიექტური 
თეორიის (ჰირში, შპენდელი), ანდა ლოგიკური აქ-
ცესორობის თეორიის მიმართულებით.
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მიუხედავად იმისა, რომ პროფ. ტურავამ, რო-
გორც თავის ყველა წიგნში, ასევე I ტომში, ბრალის 
გერმანული თეორია გადმოიტანა, რომელიც მან 
გერმანულ ფინალიზმსა და მისეულ ქართულ ნეო-
ფინალიზმზე დაყრდნობით განავითარა, მე კი სა-
ქართველოს სსკ-ის ანალიზით (ბოროტი განზრახვა 
სსკ-ის მე-9 მუხლით, ასევე შეცდომის მოძღვრება 
სსკ-ის 36-ე მუხლით) იმ დასკვნამდე მივედი, რომ 
ქართველი კანონმდებელი ნეოკლასიციზმს იზი-
არებს, ჩვენ მიერ დაწერილი ორი ტომი ერთობლი-
ობას წარმოადგენს და ერთმანეთს არ ეწინააღმდე-
გება, რადგან დანაშაულის აგებულება და სქემები, 
რომელებსაც ჩვენ ამ ორ ტომში ვიყენებთ, სასწავ-
ლო-ტექნიკური მიზნებიდან გამომდინარე, ქართუ-
ლი ნეო-ფინალიზმის საფუძველზეა შექმნილი და 
თემატიკა, რომელსაც მე ვეხები, სხვაგვარად დანა-
შაულის აგებულებას არ უკავშირდება.

პროექტის მიმდინარეობისას შესაძლებლობა 
მომეცა, რეკომენდაცია გამეწია თსუ-ს თანამშრომ-
ლებისათვის გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამ-
სახურის (DAAD) „აღმოსავლეთის პარტნიორობის” 
პროგრამის ფარგლებში იენის უნივერსიტეტში 
კვლევისათვის სტიპენდიის მისაღებად. თსუ-ს თა-
ნამშრომლებს – დოქ. მორის შალიკაშვილს, მაგდა 
ტატიშვილს, ლევან ხარანაულს, ანრი ოხანაშვილს, 
თემურ ცქიტიშვილს, ლავრენტი მაღლაკელიძესა 
და დოქ. გიორგი თუმანიშვილს DAAD-ს დაფინან-
სებით იენის უნივერსიტეტში კვლევის შესაძლებ-
ლობა მიეცათ. მაშინდელ მოწვეულ ახალგაზრდა 
მეცნიერებს ამჟამად საქართველოში მნიშვნელო-
ვანი ადგილები უკავიათ სწავლებაში, კვლევასა და 
პრაქტიკაში. ამ ოთხწლიანი პროექტის პერიოდში, 
DAAD-ს პროგრამით დოქ. მორის შალიკაშვილის სა-
მეცნიერო მივლინება იენაში ორჯერ დაფინანსდა. 
სტიპენდიამ მას შესაძლებლობა მისცა, იენის უნი-
ვერსიტეტში დაესრულებინა თავისი ორი სახელმძ-
ღვანელო: კრიმინოლოგია (გამოიცა 2010 წელს) და 
ვიქტიმოლოგია (გამოიცა 2011 წელს). ეს წიგნები 
დღეისათვის საქართველოში კრიმინოლოგიის სა-
უნივერსიტეტო სწავლისათვის თანამედროვე და 
აუცილებელ საკითხავ მასალას წარმოადგენს.

პროექტმა ყველა მონაწილე გაგვამდიდრა 
არა მხოლოდ მეცნიერულად, არამედ ადამიანური 
თვალსაზრისითაც. წარმოიშვა საზღვარგამჭოლი 
კოლეგიალურ-მეგობრული ურთიერთობები, არსე-
ბული კავშირები კი გაღრმავდა. განსაკუთრებით 
უნდა აღინიშნოს იენის უნივერსიტეტის რექტო-

რის, პროფ. კლაუს დიკეს მასპინძლობა, რომელმაც 
საერთაშორისო სემინარის მონაწილენი სახლში 
მიიპატიჟა და მათ მწვადი თვითონ შეუწვა; ასევე, 
პროფ. ალვარტმა, პროფ. ტურავამ, პროფესორთა 
წყვილმა – გოგშელიძე/თოდუამ პროექტის ყველა 
მონაწილისათვის თავიანთ სახლებში სასიამოვნო 
საღამოები გამართეს.

პროექტის მუშაობა დაჩრდილა უეცარმა ტრა-
გიკულმა მოვლენებმა. 2010 წლის ზაფხულში მო-
ულოდნელად გარდაიცვალა ორი პროფესორი – 
დეტლევ კრაუსი და რეზო გოგშელიძე; პროექტის 
მიმდინარეობისას მძიმედ დაავადდა და რამდენიმე 
წლის შემდეგ გარდაიცვალა პროფ. გოჩა მამულაშ-
ვილი.

საერთაშორისო პროექტმა მონაწილეებს კულ-
ტურული გაცვლისა და კულტურული ჰორიზონტის 
გაფართოების საშუალება მისცა. ღონისძიებები სა-
ქართველოში – მიღება გერმანიის საელჩოში 2009 
წლის 3 ოქტომბერს, გერმანიის გაერთიანებისათ-
ვის მიძღვნილ საღამოზე; სხვადასხვა კულტურული 
ღონისძიება თბილისში; ექსკურსიები საქართვე-
ლოში (დასწრება თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის 
სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წარ-
მოდგენაზე, ექსკურსიები ყაზბეგში, უფლისციხე-
ში, გორში, კახეთსა და სხვ.), იენასა და მის შემოგა-
რენში (კონცერტი იენის ფილარმონიაში, ექსკურ-
სია დორნბურგის სასახლეებში, შილერის სახლში, 
ისტორიული გამოქვაბულები ნიკოლაის მთის ქვეშ 
გერაში, ოტო დიქსის სახლ-მუზეუმი ქალაქ გერაში, 
გერის უმშვენიერესი პარკი, მისი ცენტრი და სხვ.) 
და შეხვედრა ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსი-
ტეტში – უმშვენიერესი მოგონებებია, რომლებიც 
პროექტის მონაწილეებს სამუდამოდ ემახსოვრე-
ბათ.

პროექტის მიმდინარეობისას მის ხელმძღვა-
ნელს – პროფ. ალვარტს სამართალმცოდნეობის 
ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობა ეკავა და იგი, 
თავისთავად ცხადია, იენის უნივერსიტეტის 450 
წლის საიუბილეო პერიოდში განსაკუთრებულად 
იყო დატვირთული. ბატონი ალვარტი დეკანის ფუნ-
ქციის შესრულებასა და პროფესორის აკადემიურ 
საქმიანობასთან ერთად, პროექტის ფარგლებში 
სამუშაო შეხვედრებს აწყობდა, ფოლკსვაგენის 
ფონდისათვის ანგარიშებს, შუალედურ ანგარიშებს 
და დაფინანსების განაცხადებს წერდა, პროექტის 
ფინანსებს მართავდა და სახელმძღვანელოს მნიშვ-
ნელოვან პრობლემებზე მეთათბირებოდა, რაც, და-
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სამუშავებელი მასალით გამოწვეული ჩემი მაშინ-
დელი აღტაცებისა და ჩემთვის დამახასიათებელი 
სიჯიუტის ფონზე, ახლანდელი თვალსაწიერიდან, 
ადვილ საქმედ არ მიმაჩნია. დაბოლოს, არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იგი დროს პოულობდა, 
პროექტის დაფინანსებათა შორის პერიოდში, ჩემ-
თვის იენის უნივერსიტეტის დაფინანსება მოეპო-
ვებინა. პროფესიული გადატვირთულობის მიუხე-
დავად, ამ დამატებითი ტვირთის აღებისათვის იგი 
განსაკუთრებულ მადლობას იმსახურებს.

პროფ. ალვარტის მდივნის, ქალბატონ პეტრა 
რიხტერისათვისაც ეს პროექტი უზომო დამატებით 
დატვირთვას უკავშირდებოდა. იგი ყველაფერს 
დიდი ოსტატობითა და ადამიანური სითბოთი უმკ-
ლავდებოდა, რისთვისაც მას აქ გულითად მადლო-
ბას ვუხდი.

პროფ. ტურავას ორგანიზაციულმა ძალისხმე-
ვამ შესაძლებელი გახადა იენის სამუშაო შეხვედრის 
ქართველი მონაწილეებისათვის თვითმფრინავის 
იაფი ბილეთების დროულად შეკვეთა და პროექტის 
თანხების დაზოგვა. მადლიერებით უნდა გაესვას 
ხაზი მის ძალისხმევასა და წარმატებებს ქართული 
მხრიდან პროექტის ორგანიზებასა და გერმანელ 
სტუმრებზე ზრუნვაში (ადგილების პოვნა ცენტრში 
მდებარე და ამავდროულად, წყნარ სასტუმროებში, 
მრავალრიცხოვანი კულტურული შემოთავაზება 
საქართველოში გამართული სემინარისა და კონფე-
რენციის პერიოდში არსებული მცირე თავისუფალი 
დროისათვის).

2010 წლის დეკემბერში პროექტი წარმატებით 
დასრულდა. მისი თვალსაჩინო შედეგია პროექტის 
დასასრულისათვის დროულად შექმნილი დიდი 
მოცულობის, სამზეოზე თამამად გამოსაჩენი ორი 
ტომი სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში. 2011 
წელს ”მერიდიანის” მიერ გამოცემული პროექტის 
ეს ორი წიგნი, რომლებიც ფოლკსვაგენის ფონდის 
გულუხვი დაფინანსებისა და პროფ. ჰაინერ ალვარ-
ტის უდიდესი ძალისხმევის გარეშე ვერ შეიქმნებო-
და, დღეისათვის (თავის ქების გარეშე) ქართული 
იურიდიული ბიბლიოთეკის საჭირო შემადგენელი 
ნაწილია. ისინი ხშირად გამოიყენება. ამას თსუ-ს 
იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში აკადე-
მიურად დახვეწილად გაფორმებული მაგარყდიანი 
წიგნების გაცრეცილ პერანგზე (სუპერყდაზე) ვამჩ-
ნევთ. პროფ. ნონა თოდუას შეფასებით, ეს წიგნე-
ბი გამოიყენება არა მხოლოდ სტუდენტების მიერ 
საგნის შესწავლის, არამედ მეცნიერული მუშაობი-

სასაც; ამ წიგნებზე მითითებას ვხვდებით მრავალი 
ქართული სამეცნიერო ნაშრომის სქოლიოში. ამ სა-
ხელმძღვანელოების მიხედვით თსუ-ში პერიოდუ-
ლად ტარდება სპეცკურსი სისხლის სამართლის 
ზოგადი ნაწილის გასაღრმავებლად.

ამ წიგნების პრეზენტაცია 2011 წლის ოქტომ-
ბერში მოეწყო სისხლის სამართლის სპეციალის-
ტთა პირველ გერმანულ-ქართულ სიმპოზიუმზე, 
რომელშიაც მრავალი გერმანელი და ქართველი 
მეცნიერ მონაწილეობდა. სიმპოზიუმის მასალები, 
პროფ. ტურავას რედაქტორობით, 2013 წელს სქელ-
ტანიან წიგნად გამოქვეყნდა სათაურით – „სისხლის 
სამართლის მეცნიერება ერთიანი ევროპული გან-
ვითარების პროცესში”.

ფოლკსვაგენის ფონდის პროექტმა სისხლის 
სამართლის სწავლებაზე გრძელვადიან პერსპექ-
ტივაში მოახდინა ზეგავლენა. დღეისათვის კაზუ-
სის ამოხსნის ტექნიკა თსუ-ს სასწავლო გეგმის 
მყარი შემადგენელი ნაწილია. კაზუსის ამოხსნის 
ტექნიკის სწავლება ჯერ კიდევ პროექტის მიმდი-
ნარეობისას პროფ. ტურავამ გადაიბარა, დღეს კი 
ამ საგანს ახალგაზრდა კოლეგები ასწავლიან სხვა-
დასხვა უნივერსიტეტში. ქართულ აკადემიურ წიგ-
ნის ბაზარზე ამასობაში უკვე კაზუსის ამოხსნის მე-
თოდიკაში სხვა სახელმძღვანელოებიც გამოჩნდა.

ეს პროექტი პირადად ჩემთვის პროფესიული 
წყალგამყოფი აღმოჩნდა. მისი დასრულების შემ-
დეგ, თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის – 
პროფ. ირაკლი ბურდულის შემოთავაზება მივიღე 
და მას მერე საქართველოში ვკითხულობ ლექ-
ციებს.

ცოცხალი საერთაშორისო აკადემიური დის-
კურსის ტრადიციის დაფუძნებისათვის პროფ. ჰა-
ინერ ალვარტს 2013 წლის 22 მარტს თსუ-ს საპა-
ტიო დოქტორის წოდება მიენიჭა. ამგვარად შეიკრა 
ორ უნივერსიტეტს შორის ორმხრივი ნაყოფიერი 
ურთიერთობის წრე, რომელიც პროფ. ჰაინერ ალ-
ვარტმა ამ პროექტით წამოიწყო.6

6 პროფ. ჰაინერ ალვარტის ხელმძღვანელობით, ფოლკს-
ვაგენის ფონდის წარმატებით დასრულებული პირველი 
პროექტის შემდეგ, დიალოგი გერმანელ და ქართველ 
მეცნიერთა შორის გრძელდება. ესტაფეტა, ფოლკსვაგე-
ნის ასევე წარმატებული მეორე პროექტით, გადაიბარა 
პროფ. ედუარდ შრამმა, რომელიც აგრეთვე იენის უნი-
ვერსიტეტში ასწავლის.
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