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აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომი მიმოიხილავს საერთაშორისო საინვესტიციო დავებში ერთ-

ერთი მხარის მხრიდან კორუფციაზე მითითების სამართლებრივ შედეგებს და 

ტრიბუნალის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. 

კორუფცია არის სხვადასხვა სახელმწიფოს, მათ შორის საქართველოს წინაშე 

არსებული გამოწვევა, რომელიც საინვესტიციო არბიტრაჟში განსაკუთრებით 

აქტუალური გახდა 21-ე საუკუნეში. მხარის მიერ კორუფციაზე მითითების 

შემთხვევაში, საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა გადაწყვიტოს საკუთარი 

იურისდიქციის და სარჩელის დასაშვებობის საკითხი. ნაშრომი ამტკიცებს, რომ 

კორუფციულ ინვესტიციასთან დაკავშირებულ დავებში ტრიბუნალებმა უნდა 

შეაფასონ სხვადასხვა არსებითად მნიშვნელოვანი გარემოებები იმისთვის, რომ 

მიიღონ გადაწყვეტილება იურისდიქციასა და დასაშვებობაზე. ამასთანავე, ნაშრომი 

განიხილავს ინვესტიციის მიმღები სახელმწიფოს მიერ კორუფციის მითითების 

თავდაცვის სტრატეგიად გამოყენებას და ამტკიცებს, რომ ეს არ უნდა იყოს 

ტრიბუნალებისთის ხელისშემშლელი, რათა უარი თქვან იურისდიქციის დადგენაზე 

ან სარჩელის დაუშვებლად ცნობაზე. 

აგრეთვე, ნაშრომში წარმოდგენილია მსჯელობა მტკიცების ტვირთისა და 

მტკიცების სტანდარტის განაწილებაზე და უთითებს, რომ ტრიბუნალმა არ უნდა 

დააწესოს ზედმეტად მაღალი მტკიცების სტანდარტი და არ უნდა შეაბრუნოს 

მტკიცების ტვირთი. 

ნაშრომი ხაზს უსვამს, რომ კორუფციულ ინვესტიციებთან დაკავშირებით არ 

არსებობს სათანადოდ განვითარებული და ერთგვაროვანი პრაქტიკა, რაც ზრდის 

მასთან დაკავშირებული გამოწვევებს და მათი გადაჭრის საჭიროებას. 

საკვანძო სიტყვები: კორუფციული ინვესტიცია, იურისდიქცია, დასაშვებობა, 

მტკიცების სტანდარტი, მტკიცების ტვირთი, თავდაცვის სტრატეგია 



iii 

 

Abstract 

This paper examines the legal implications of corruption allegations on one of the parties in 

international investment disputes and the challenges faced by the tribunals. 

Corruption is a challenge faced by various states, including Georgia, which has become 

particularly relevant in investment arbitration in the 21st  century. If a party alleges corruption, 

the arbitral tribunal must decide on its own jurisdiction and admissibility of the claim. The 

paper argues that in corrupt investment disputes, tribunals must assess a variety of 

substantively important circumstances in order to decide on jurisdiction and admissibility 

issues. In addition, the paper examines the use of the corruption claim as a defense strategy by 

the host state and argues that this should not be a disincentive for tribunals to decline to 

establish jurisdiction or declare a claim inadmissible.  

The paper also discusses the allocation of the burden of proof and the standard of proof. It 

suggests that the tribunals should not set an overly high standard of proof and should not 

reverse the burden of proof.  

The paper emphasizes that there is no properly developed and uniform practice regarding 

corrupt investments, which increases the challenges associated with it and the need to solve 

them. 
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