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აბსტრაქტი 
 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია არბიტრაჟის, როგორც დავის გადაწყვეტის 

ალტერნატიული საშუალების, სამართლებრივი ბუნება და მისი თავისებურებანი, ასევე 

ყურადღება გამახვილებულია ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, როგორიც არის 

არბიტრაჟის კომპეტენცია და მისი სწორი გააზრება.აქცენტი გაკეთებულია არბიტრაჟის 

საქმიანობის კონტროლის მექანიზმებზე,ძირითადად, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 

ცნობისა და აღსრულების მაგალითზე,რომლებიც სასამართლოს მიერ ხორციელდება 

სახელმწიფოს მხრიდან მისთვის მინიჭებული რიგი უფლებამოსილებების მეშვეობით. 

შერეული კვლევის მეთოდის ფარგლებში, გარდა არსებული საკითხის თეორიული 

ანალიზისა,ჩატარებულია სოციოლოგიური კვლევა და ჩაწერილია ინტერვიუები, 

რომლებიც გარკვეული თვალსაზრისით  ნათელს მოჰფენს არბიტრაჟის აქტუალურ 

პრობლემებს და რომელთა შედეგების გათვალისწინებით გამოიკვეთება მათი 

აღმოფხვრის გზები. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: არბიტრაჟი, არბიტრაჟის სახეები, არბიტრაჟის 

კომპეტენცია, კონტროლის მექანიზმები, ცნობა, აღსრულება. 
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abstract 

The aforesaid work discusses the legal nature and attributes of arbitration, an alternative 

form of dispute resolution; it also focuses on the most important issue, that being 

competency of arbitration and understanding it correctly. The mechanisms that govern the 

arbitration process are stressed, mainly the examples of recognizing and executing 

arbitration decisions that are carried out by the court based on the authority granted by the 

state. In the framework of a diverse research process, apart from the already existing 

theoretical analyses of the issue, social research was carried out and interviews recorded, 

that will in a very specific way, shed light on the actual problematic issues of arbitration; 

thereby taking those results into consideration, the appropriate measures needed to rectify 

them can be put in place.  Key search words: arbitrage, forms of arbitration, competency of 

arbitration, control mechanisms, recognition, execution. 
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