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Abstract

Bilateral investment treaties (BITs) have gained significant importance in

recent years. Nowadays foreign investments play a crucial role for both developed

and developing countries. The main purpose is to “protect investments by

investors of one state in the territory of another state by articulating substantive

rules governing the host state’s treatment of the investment and by establishing

dispute resolution mechanisms applicable to alleged violations of those rules.”

However, the majority of developing countries, including Georgia, are a

facing number of difficulties that can pose as a barrier to foreign investments. The

current generation of international investment agreements (IIAs) fails to address

the proper balance of rights and responsibilities of investors.

Developing countries, such as Georgia need to address such issues and take

steps to improve their investment regime. The current regime offers numerous

international legal rights for investors without requiring corresponding

responsibilities. Georgia, as a developing country needs to analyze its current BIT

provisions, addressthe balance of rights and responsibilities and update their

treaties to correspond with modern trends and best intentional practices.
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შესავალი

თემის აქტუალობა. პირველი ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულება გერმანიასა და პაკისტანს შორის დაიდო 1959 წელს.

ისტორიული განვითარების თვალსაზრისით ამ მიმართულებით

შეინიშნება უპრეცედენტო ზრდა უცხოური ინვესტიციების დაცვისა და

ლიბერალიზაციის სფეროში. ამჟამად, მსოფლიოს მაშტაბით არსებობს

2600-ზე მეტი ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულება, რომელთა

უმეტესობა ძალაში შევიდა 1990 წლიდან. ომხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებების რიცხვი იმდენად დიდია და იმგვარად არიან

ერთმანეთში შეზრდილები, რომ სამეცნიერო წრეებში მას

ეგრეთწოდებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებების „სპაგეტის

ლანგარსაც“ კი უწოდებენ. აღსაღნიშნავია, რომ დღესდღეობით

საერთაშორისო ინვესტიციებთან დაკავშირებული საკითხები,

იურიდიული, ეკონომიკური და განსაკუთრებით პოლიტიკური

თვალსაზრისით წარმაოდგენს ერთ-ერთ ყველაზე ნოვატორულ და

პროგრესირებად საკითხებს. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები

მიეკუთვნება საერთაშორისო საინვესტიციო რეჟიმის ერთერთ ძირეულ

და შემადგენელ ნაწილს.

საინვესტიციო რეჟიმის სიღრმისეული ანალიზით თვალსაჩინოა,

რომ იგი წარმოადგენს არა წმინდა სამართლებრივ ან ეკონომიკურ

დისციპლლინას, არამედ მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული გლობალურ

პოლიტიკურ პროცესებსთან. ისტორიული და პრაქტიკული

მნიშვნელობით ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები

წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილს. ორმხრივ

საინვესტიციო ხელშეკრულებებს არანაკლებ მნიშვნელოვანი ადგილი

უჭირავთ საერთაშორისო ინვესტიციების სფეროში. არაერთი სამეცნიერო

ნაშრომი თუ სტატისტიკური მონაცემები ცალსახად ადასტურებენ იმას

რომ ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები განვითარებადი
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ქვეყნებისთვის წარმოადგენენ უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების

აუცილებელ პირობას.

ცალსახაა, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური

მდგომარეობიდან გამომდინარე, ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებები წარმოადგენენ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს

პრიორიტეტს. ტელე-რადიო და სხვა საინფორმაციო საშუალებებით

ხშირად ვისმენთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდისა თუ

კლების ტენდენციების შესახებ. ქვეყნის განვითარებისთვის

საჭიროებიდან გამომდინარე, საკითხი ხშირად ხდება საზოგადოებისა

და პოლიტიკოსების განსჯის თემა და ზოგადად აღიქმება როგორც

ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მაჩვენებელი.

ამავე დროს, ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები

წარმაოდგენს რთულ და ხშირად არაზუსტ მეცნიერებას, ვინაიდან

ისტორიულად ისინი წარმოადგენდნენ ეკონომიკურად ძლიერი

ქვეყნების ინტერესების გამტარებელ ინსტრუმენტს. თამანედროვე

საუკეთესო საერთაშრისო პრაქტიკა შესაძლებლობას იძლევა

უზრუნველყოფილ იქნას ინვესტორსა და ბენეფიციარ ქვეყანებს შორის

უფლებებისა და ვალდებულებების იმგვარი ბალანსი, რაც საქართველოს

შესაძლებლობას მისცემს სრულფასოვნად განახორციელოს თავისი

სუვერენული ფუნქციები. არცთუ იშვიათია შემთხვევები, როდესაც

ინვესტორს საინვესტიციო არბიტრაჟში შეაქვს სარჩელი იმ საკითხებზე,

რომლებზეც ბენეფიციარ ქვეყანას უშუალოდ თანხმობა არ გამოუთქვამს,

მაგრამ ხელშეკრულების ღია და ბუნდოვანი ასპექტები საინვესტიციო

არბიტრაჟს ძალზე ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევენ.

შესაბამისად ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების თითოეული

დებულებას და სიტყვას შესაძლებელია გადამწყვეტი მნიშვნელობა

გააჩნდეს. ამასთან საარბიტრაჟო დავების შედეგი შესაძლოა საკმაოდ

მძიმე ტვირთად დააწვეს ისეთ განვითარეაბად ქვეყანას, როგორიც არის
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საქართველო. მაგალითად, საინვესტიციო დავათა განხილვის

საერთაშორისო ცენტრმა, ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების

დარღვევისთვის ეკვადორს დააკისრა რეკორდული 1 მილიარდ 769

მილიონ 625 ათასი აშშ დოლარი ამერიკული კომპანიის სასარგებლოდ.

სამწუხაროდ საქართველოსაც აქვს მსგავსი გამოცდილება, კერძოდ

მედიის მიერ „ებრაელების საქმედ“ შერაცხული გახმაურებული საქმე,

ოანის კარდასოპოლუსი და რონი ფუქსი საქართველოს წინააღმდეგ,

რომელმაც არამარტო ფინანსური ზარალი მიაყვენა ქვეყანას, არამედ

შელახა ჩვენი ქვეყნის საინევსტიციო რეპუტაცია.

ზემოაღნიშნული სირთულეების თავიდან ასაცილებლად

საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებები საჭიროებენ ძირეულ გადახედვას, სიღმისეულ

სამართლებრივ და პოლიტიკურ ანალიზს. საქართველოს ორმხრივი

საინვესტიციო ხელშეკრულებები შეიცავენ სახელმწიფოსთვის საზიანო

პირობებს და არ ასახავენ მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკას.

საქართველომ, როგორც განვითარებადმა ქვეყანამ უნდა გადადგას

მყისიერი ნაბიჯები, რათა უზრუნველყოს საინვესტიციო პოლიტიკის

ძირეული გარდაქმნა. ამჟამინდელ საინვესტიციო რეჟიმი ინვესტორს

თავაზობს მრავალრიცხოვან საერთაშორისო უფლებებს, თუმცა არ

ითხოვს მისგან შესაბამის ვალდებულებებს.

ამ საკითხს განსაკუთრებულ აქტუალურობას აძლევს 2014 წლის

27 ივნისს, ბრიუსელში, ერთი მხრივ ევროკავშირსა და მეორე მხრივ

საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა.

საქართველო ხდება ერთიანი ევროპული საინვესტიციო პოლიტიკის

ნაწილი სადაც ევროკავშირს გააჩნია ექსკლუზიური კომპეტენცია

უცხოური ინვესტიციების სფეროში.
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თემის აქტუალურობამ, მისმა სამეცნიერო და პრაქტიკულმა

მნიშვნელობამ, ასევე ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების

ხარვეზებმა განსაზღვრა კვლევის მიზანი და ამოცანები, საგანი და

შესაბამისი სტრუქტურა.

კვლევის საგანი, მიზანი და ამოცანები. სადისერტაციო ნაშრომში

წარმოდგენილი საკითხებისადმი ინტერესი გამოიკვეთა

საქართველოსთვის, როგორც განვითარებადი ქვეყნისთვის პირდაპირი

უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელობიდან გამომდინარე. ნაშრომის

საგანია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და გლობალური

პოლიტიკური ფაქტორების ჭრილში საქართველოს მიერ დადებული

ორმხივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების კომპლექსური ანალიზი.

არსებული სოციალურ-პოლიტიკური პრობლემებიდან გამდინარე

ნაშრომის კვლევის საგანია ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები.

მიზნად დავისახეთ კვლევისა და მსჯელობის საგნად გვექცია:

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ცნება და მნიშვნელობა;

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების განვითარების ისტორიული

ეტაპები და ფორმები; საინვესტიციო პოლიტიკის განმსაზღვრელი

სუბიექტების როლი; ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების

დადებითი და უარყოფითი ასპექტები; ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებებისა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების

ურთიერთკავშირი; საქართველოს მიერ დადებული 30 ორმხრივი

საინვესტიციო ხელშეკრულებების სიღრმისეული ანალიზი, დეტალურად

იქნა განხილული ხელშეკრულებების შემდეგი პრობლემატური

დებულებები: ინვესტორი, ინვესტიცია, არაკომერციული იურიდიული

პირები, უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი, არაპირდაპირი

ექსპროპრიაცია და მოთხოვნის ხანდაზმულობა; ევროკავშირის

ძირითადი მიდგომები საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკის

მიმართ; ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ
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ევროკავშირის მიდგომები საერთაშორისო საინვესტიციო

ხელშეკრულებებთან მიმართებაში, მათ შორის ახალი კომპეტენციები

უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციებზე, საერთო კომერციული პოლიტიკის

დადებითი შედეგები და ევროკავშირის საინვესტიციო

ხელშეკრულებების მომავალი ფორმები. აღსაღნიშნავია, რომ მხოლოდ

ყველა ზემოაღნიშნული საკითხის კომპლექსური ანალიზი იძლევა

საშუალებას ამომწურავად შევაფასოთ საქართველოს ორმხრივი

ხელშეკრულებების ნაკლოვანებები.

ნაშრომის ამოცანას წარმოადგენს საქართველოს მიერ დადებული

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ნაკლოვანებების

გამოვლენა, ხოლო შემდგომ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის

გათვალისწინებით მათი გამოსწორებისა და ქვეყნის სტრატეგიული

ინტერესების შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

მეცნიერული სიახლე. კვლევს შედეგად მიღებული მეცნიერული

სიახლეები შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

 პირველად ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში

საქართველოს ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები

გაანალიზებულია სამართებრივ-პოლიტიკურ ჭრილში;

 გაკეთდა საქართველოს და სხვა განვითარებადი ქვეყნების

ომრხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების შედარებითი

ანალიზი;

 სიღრმისეულად გაანალიზდა და გამოიკვეთა საქართველოს

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების

პრობლემატური დებულებები; განხილულ იქნა აღნიშნული

პრობლემატურ დებულებებთან დაკავშირებული

საინვესტიციო არბიტრაჟის პრაქტიკა;
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 შემუშავდა საქართველოს მომავალი ორმხრივი

საინვესტიიო ხელშეკრულებების მარეგულირებელი

მოდელის კონკრეტული რეკომენდაციები;

 საქართველოს ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები

გაანალიზდა ევროკავშირის საერთო საინვესტიციო

პოლიტიკის ფარგლებში.

ნაშრომის ღირებულება და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ვფიქრობთ,

ჩვენი კვლევის შედეგები გაამდიდრებს და სიახლეს შესძენს აღნიშნულ

თემაზე შექმნილ ნაშრომებს; აკადემიურ და პრაქტიკულ დახმარებას

გაუწევს საქართველოს პოლიტიკურ წრეებს, სამართალმცოდნეებს და ამ

საკითხით დაინტერესებულ პირებს. პრაქტიკულ მნიშვნელობას

განაპირობებს მიღებული დასკვნები, რეკომენდაციები, წინადადებები,

რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სათანადო სახელმწიფო

სტრუქტურების, კერძოდ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტების,

იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს საინვესტიციო სააგენტოს, ასევე

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ამ მიმართულებით

ღონისძიებების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში;

სადისერტციო ნაშრომის მასალები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს

უმაღლეს სასწავლებლებში სალექციო სპეცკურსების მოსამზადებლად

და აღნიშნული თემატიკის საკითხებზე სამეცნიერო პროექტებისა და

კვლევების განხხორციელების პროცესში.

ნაშრომის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები ემყარება

პოლიტიკურ და საერთაშორისო საინვესტიციო მეცნიერებაში

დამკვიდრებულ კვლევის მეთოდებს, შედარებით ანალიზს,

სისტემატურობისა და სტრუქტურულ-ფუნქციონალურ მეთოდებს.

ნაშრომი ეყრდნობა აგრეთვე ჩვენთვის საინტერესო პრობლემების

ირგვლიც შემუშავებულ თეორიებს, ფუნდამენტური კვლევების

შედეგებს და დებულებებს, რომლებიც ასახავენ ამ სფეროში
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მოვლენების ტრანსფორამციას დროში, მათდამი მიდგომების

სახესხვაობას და ა.შ

კვლევა განხორციელდა შემდეგი მეთოდოლოგიით: პირველ რიგში

გაანალიზდა საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებები; გაანალიზდა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა;

საქართველოს ორმხრივ საინვესტიციო ხელშეკრულებებში გამოვლენილი

ნაკლოვანი დებულებების შესაბამისად გაანალიზდა აღნიშნულ

დებულებებთან დაკავშირებული, საინვესტიციო დავათა განხილვის

საერთაშორისო ცენტრის მიერ განხილული საქმეები; ევროკავშირის

საინვესტიციო კანონმდებლობა; უახლესი მეცნიერული ნაშრომები და

პუბლიკაციები.

დისერტაციის სტრუქტურა და მოცულობა. დისერტაცია შედგება სამი

თავის და ოცდაორი ქვეთავისგან, დასკვნისა და გამოქვეყნებული

ლიტერატურის ნუსხისგან.

კვლევის მიზანმა და ამოცანათა კომპლექსმა ლოგიკურად

განაპირობა დისერტაციის შემდეგი სტრუქტურა.

შესავალი

ლიტერატურის მიმოხილვა

თავი I. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების ისტორიული და

პოლიტიკური ასპექტები

1.1. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების არსი და

მიზნები

1.2. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების განვითარების

ისტორია

1.3. ორმხრივ საინვესტიციო ხელშეკრულებათა სამი თაობა
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1.4. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების მოდელური

რეგულირება და სტრუქურა

1.5. საინვესტიციო ხელშეკრულებების პოლიტიკის განმსაზღვრელი

სუბიექტები და მათი ინტერესები

1.6. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების დადებითი და

უარყოფით ასპექტების ანალიზი

1.7. პოლიტიკური მნიშვნელობა

2. მეორე თავი. საქართველოს ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებების ანალიზი

2.1 ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ძირითადი

დებულებები

2.2 ინვესტიცია

2.3 ინვესტორი

ფიზიკური პირები

იურიდიული პირები

2.4 არაკომერციული ორგანიზაციები

2.5 უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი

2.6 არაპირდაპირი ექსპროპრიაცია

2.7 ქოლგის კლაუზები

2.8 საინვესტიციო მოთხოვნის ხანდაზმულობა

3 მესამე თავი. ევროკავშირის მიდგომები საერთაშორისო საინვესტიციო

პოლიტიკის მიმართ, ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის

შემდეგ: ევროკავშირის მიდგომები საერთაშორისო საინვესტიციო

ხელშეკრულებებთან მიმართებაში

3.1 ახალი კომპეტენციები უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციებზე

3.2 ცნებების განმარტება

3.3 საერთო კომერციული პოლიტიკის დადებითი შედეგები

3.4 მომავალი სტანდარტები
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3.5 ევროკავშირის საინვესტიციო ხელშეკრულებების მომავალი

ფორმები

3.6 დისკრიმინაციის აღმოფხვრა

3.7 სამართლიანი და თანაბარი მოპყრობა

დასკვნა

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი

პირველი თავი. „ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების

ისტორიული და პოლიტიკუი ასპექტები“. სადისერტაციო ნაშრომმა

განიხილა ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების ცნება და

საერთაშორისო საინვესტიციო რეჟიმის მნიშვნელობა. ისტორიული

განვითარების ანალიზმა ნათელი გახადა, რომ თანამედროვე

საერთაშორისო საინვესტიციო რეჟიმი მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული

გლობალურ პოლიტიკურ პროცესებსთან. საქართველოს მიერ

დადებული ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების

ნაკლოვანებების, პოლიტიკური ტენდეციებისა თუ საუკეთესო

საერთაშორისო პრაქტიკის უკეთ წარმოსაჩენად, ნაშრომმა განიხილა

საინვესტიციო ხელშეკრულებათა სამი თაობა. პირველი თაობის

ომრხრივ საერთაშორისო საინვესციტიო ხელშეკრულებები წარმოადგენს

იმ ხელშეკეკრულებებს, რომლებიც დაიდო 1959-1980 წლებში. მეორე

თაობის ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები დაიდო 1980-90-იანი

წლებში, ხოლო მესასემე თაობის ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებები დაიდო 1995 წლიდან დღემდე. ამ საინვესტიციო

ხელშეკრულებების სამი თაობის ანალიზიდან, ხაზი გაესვა

საქართველოსთვის სწორედ მესამე თაობის, საინვესტიციო

ხელშეკრულებების უახლესი ტენდენციების ინკორპორაციის

აუცილებლობას. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების სტრუქურის

განხილვიასთან ერთად, ნაშრომში განმარტებულია მოდელური
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რეგულირების არსი და მნიშვნელობა. ამასთან, ლატვიის მოდელური

რეგულირების პოლიტიკის მაგალითზე, ნაშრომში მსჯელობაა

საქართველოს მოდელური რეგულირების სისტემის სრულყოფის

თაობაზე. შემდგომ, განვიხილეთ საინვესტიციო ხელშეკრულებების

ძირითადი მონაწილე სუბიექტები, რათა სწორად იქნას გააზრებული

მათი როლი და მნიშვნელობა საქართველოს საინვესტიციო პოლიტიკის

წარმართვაში. წარმოდგენული თავის ერთერთ ყველაზე მნიშვნელოვან

ნაწილს წარმოადგენს განვითარებადი ქვეყნებისთვის საინვესტიციო

ხელშეკრულებების დადებითი და უარყოფით მხარეებებზე მსჯელობა.

ერთისმხრივ ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები

უზრუნველყოფენ განვითარებად ქვეყნებში პირდაპირი უცხოური

ინვესტიციების მოზიდვასა და საინვესტიციო გარემოს გაჯანსაღებას,

ხაზს უსვამენ ქვეყნის სტაბილურობას და ინვესტორისადმი

კეთილგანწობას. ამასთან, განხილულ იქნა ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებების ნაკლოვანებები, კერძოდ ეკონომიკურად ძლიერი

სახელმწიფოების ინტერესების პრიორიტეტიზირება; განვითარებადი

ქვეყნების შიდა რეგულირების შესაძლებლობის შეზღუდვა, რამაც

შეიძლება გამოიწვიოს უკანასკნელის კონტროლის შესუსტება შიდა

ეკონომიკურ განვითარებასა და საჯარო ინტერესის სფეროებზე.

ზემოაღნიშნულდან გამომდინარე ბევრი მეცნიერი ორმხრივ

საინვესტიციო ხელშეკრულებებს პირდაპირ უკავშირებს

ნეოიმპერიალისტურ რეჟიმს, რომლებიც მიმართულია მხოლოდ

ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ძლიერი ქვეყნების ინტერესების

სასარგებლოდ. ბოლოს განხილულია საინვესტიციო დავის განხილვის

ყველაზე გავრცელებული ფორმები და ინსტიტუტები, ასევე

საინვესტიციო არბიტრაჟის დადებით და უარყოფით მხარეებზე.

მეორე თავი. „საქარველოს ორმხრივი საინესტიციო

ხელშეკრულებების ანალიზი“. გავიაზრეთ რა ორმხრივი საინვესტიციო
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ხელშეკრულებების არსი, მიზნები, პოლიტიკური მნიშვნელობა,

დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ნაშრომი კომპლექსურად

განიხილავს საქართველოს მიერ დადებულ ყველა საინევსტიციო

ხელშეკრულებებს. აღსანიშნავია, რომ ნაშრომი განიხილავს არამარტო

სამართებრივ ასპექტებს, არამედ იმ დებულებებს რომლებმაც შესაძლოა

ასახვა ჰპოვონ ან უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინონ ქვეყნის

პოლიტიკურ და სტრატეგიულ ინტერესებზე. საქართველოს მიერ

დადებული 30 ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების სიღრმისეული

ანალიზის შედეგად, ნაშრომი გამოარჩევს და ფოკუსირებას ახდენს

ყველაზე პრობლემატურ და მნიშვნელოვან დებულებებზე. კერძოდ:

 საქართველოს მიერ დადებულ ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებში მოცემულია ინვესტორის ცნების როგორც

ფართო ისე ვიწრო განმარტებები, დასაბუთებულია უკანასკნელის

უპირატესობები. სამწუხაროდ საქართველოს მიერ დადებული 30

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებებიდან 27 ითვალისწინებს

ინვესტორის ფართო განმარტებას. ინვესტიციის ცნების ფართო

განმარტებით საქართველომ შესაძლოა ისეთი ტიპის

ინვესტიციები მოიცვას, რომლებიც ხელშეკრულების

მოლაპარაკების პროცესში არ განიხილებოდა.

 ინვესტორის განმარტებაში განხილულია, როგორც ფიზიკური,

ასევე იურიდიული პირები.

ფიზიკური პირი. პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს

უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის

არმქონე პირების ინვესტორთან გათანაბრება. აღნიშნული

ნაკლოვანება გვხვდება საქართველოს მიერ დადებულ 10

საინვესტიციო ხელშეკრულებაში.

იურიდიული პირი. ამ შემთხვევაში პრობლემატურ

საკითხს წარმოადგენს უცხო სახელმწიფოს მფლობელობაში
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არსებული ან მის მიერ კონტროლირებადი კომპანიების

ინვესტორთან გათანაბრება. განხილულია მსგავსი პრაქტიკის

სტრატეგიული და პოლიტიკურ საფრთხეები.

 უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის დებულება გულისხმობს

ინვესტორისათვის ისეთი დაცვის გარანტიებს, რომელიც მას არ

ჩააყენებს უფრო მძიმე პირობებში, ვიდრე ეს განსაზღვრულია

სხვა სახელმწიფოს ინვესტორებისათვის. პრობლემატურ ასპექტს

წარმოადგენს დებულების პროცედურული ნაწილის დუბლირება

სხვა საინვესტიციო ხელშეკრულებების მიმართებაში. აღნიშნული

პრობლემა გამოვლინდა საქართველოს 16 ორმხრივ საინვესტიციო

ხელსეკრულებაში.

 არაპირდაპირი ექსპროპრიაციის დებულებების განხილვისას

გამოვლინდა საკმაოდ საფრთხისშემცველი ტენდენცია.

დებულების ფართო ფორმულირებამ შესაძლოა საფრთხის ქვეშ

დააყენოს საქართველოს სუვერენული უფლებამოსილებების

მოქნილობა. ზუსტი განმარტების გარეშე ნებისმიერი სახელმწიფო

რეგულირება, თუნდაც ის მოიცავდეს საჯარო ინტერესებს

შესაძლოა დაკვალიფიცირდეს არაპირდაპირ ექსპროპრიაციად.

შესაბამისად, ნაშრომი მსჯელობს, რომ არაპირდაპირი

ექსპროპრიაციის დებულებები საერთოდ არ იქნას ასახული

საქართველოს საინვესტიციო ხელშეკრულებებში, არც უშუალოდ

ექსპროპრიაციის დებულების ნაწილში და არც მარეგულირებელი

ექსპორპრიაციის ცალკე დებულების სახით.

 საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებებიდან ათი შეიცავს ეგრეთწოდებულ „ქოლგის

კლაუზებს“. „ქოლგის კლაზულების“ თანახმად კომერციული

ხელშეკრულებები შესაძლოა გაუთანაბრდნენ საინვესტიციო

ხელშეკრულებებს. იმისათვის, რომ არ მოხდეს საარბირაჟო

იურისდიქციის თვითნებური გაფართოება და საუკეთესო
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საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით ნაშრომი მსჯელობს

მათ სრულიად ამოღებაზე საქართველოს ორმხრივ საინვესტიციო

ხელშეკრულებებიდან.

 საქართველოს მიერ დადებულ ორმხრივ საინვესტიციო

ხელშეკრულებებში, თანამედროვე ტენდეციების და საუკეთესო

პრაქტიკის ყველაზე უხეში უგულველყოფა განსაკუთრებით

თვალსაჩინოა მოთხოვნის ხანდაზმულობის საკითხში. რომლის

თანახმადაც, დარღვევის არსებობის შემთხვევაში ინვესტორს

ეკისრება ვალდებულება მიმართოს არბიტრაჟს მოთხოვნის

გარკვეული ვადის დაცვით. საქართველოს მხოლოდ ერთ

ორმხრივ საინვესტიციო ხელშეკრულებაში არის

გათვალისწინებული მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა. ნაშრომი

განიხილავს პრაქტიკულ მაგალითს, კერძოდ კარდასოპოლუსი და

რონი ფუქსი საქართველოს წინააღმდეგ.

მესამე თავი.”ევროკავშირის მიდგომები საერთაშორისო

საინვესტიციო პოლიტიკის მიმართ”. ლისაბონის ხელშეკრულების

ძალაში შესვლის შედეგად ევროკავშირმა ექსკლუზიური კომპეტენცია

მოიპოვა უცხოური ინვესტიციების რეგულირების სფეროზე და მოაქცია

ის ევროკავშირის საერთო კომერციული პოლიტიკის ჩარჩოში.

კომპეტენციის სფეროს გაფართოებამ კავშირს უფლებამოსილება მისცა

დამოუკიდებლად, წევრი ქვეყნების სახელით დადოს სავაჭრო და

საინვესტიციო შეთანხმებები, აგრეთვე საერთაშორისო ხელშეკრულებები

შიდა ინვესტიციების მარეგულირებელი დებულებებით. ნაშრომი

განიხილავს ევროკავშირის ახალ კომპეტენციებს უცხოურ პირდაპირ

ინვესტიციებზე. საერთო კომერციული პოლიტიკის დადებითი

შედეგებს, სადაც ნათლად ჩანს, ევროკავშირის საერთო კომერციული

პოლიტიკის ფარგლებში ინვესტიციების მოქცევის ეფექტურობა. ასევე

თეორიულად განიხილავს ვროკავშირის საინვესტიციო
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ხელშეკრულებების მომავალ მიმართულებებს, სტანდარტებს და

ფორმებს

დასკვნა

დისერტაციაში განხილულია ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებების მნიშვნელობა ისეთი განვითარებადი ქვეყნებისთვის,

როგორც არის საქართველო. ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებების ცნების, მიზნების, ისტორიის, პოლიტიკური

მნიშვნელობის, დადებითი და უარყოფითი მხარეების, საუკეთესო

საერთაშორისო პრაქტიკისა და ევროკავშირის ერთიანი საინვესტიციო

პოლიტიკის კომპლექსურმა ანალიზმა შესაძლებლობა მოგვცა სწორად

გაგვეაზრებინა საქართველოს მიერ დადებული 30 ორმხრივი

საინვესტიციო ხელშეკრულების სამართლებრივ-პოლიტიკურად

პრობლემატური საკითხები და შეგვემუშავებინა შესაბამისი

რეკომენდაციები.

კვლევის შედეგად დადგინდა:

1. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ცნების და

მნიშვნელობის ანალიზის საფუძველზე მკაფიოდ იკვეთება, რომ

აღნიშნული მექანიზმები მეტწილად განკუთვნილია ისეთი

განვითარებადი ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო,

კერძოდ არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური

მდგომარეობიდან გამომდინარე, სწორედ ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებები წარმოადგენენ უცხოური პირდაპირი

ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთ წყაროს;

2. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ისტორიული

განვითარების ანალიზმა ხაზი გაუსვა თანამედროვე

საერთაშორისო საინვესტიციო რეჟიმის მჭიდრო კავშირს
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გლობალურ პოლიტიკურ პროცესებსთან. ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებები ე.წ სამი თაობის განხილვისას წარმოვაჩინეთ რა

პირველი და მეორე თაობის ხელშეკრულებების იმპერიალისტური

ნაკლოვანებები, ხაზი გაესვა, რომ საქართველომ ორმხრივი

საინვესტიციო ხელშეკრულებების მოლაპარაკების პროცესში

გაითვალისწინოს და იხელმძღვანელოს სწორედ მესამე თაობის

საინვესტიციო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული

დებულებებით’

3. ორმხირივი საინვესტიციო ხელშეკრულება იდება ორ

სახელმწიფოს შორის, თუმცა ცალკეული ქვეუნების საინვესტიციო

პოლიტიკის ფორმირებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ

საერთაშორისო ბიზნეს ორგანიზაციებსა და გავლენიან

არასამთავრობო ორგანიზაციებს. საერთაშორისო ბიზნეს

ორგანიზაციები, მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსებითა და

პოლიტიკური ზეგავლენით შეეცდებიან მოიპოვონ ბიზნესისთვის

მინიმალური წინაღობა, თუნდაც ქვეყნის საჯარო ინტერესების

უფულველყოფის გზით. მეორეს მხრივ, არასამათავრობო სექტორი

ორიენტირებულია საჯარო ინტერესის საკეთილდღეოდ.

შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშავოს

კონკრეტული პოლიტიკა და სტრატეგია, რომ მოახდინოს

არამარტო ორივე ორგანიზაციის ურთიერთ დაბალანსება არამედ

მათი რესურსების ქვეყნის სასიკეთოდ გამოყენება;

4. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები მოიცავენ, როგორც

დადებით, ასევე უარყოფით შედეგებსაც, სწორედ აღნიშნული

ფაქტორების სწორად გაანალიზების შემდგომ უნდა შეიმუშავოს

საქართველომ თავისი საინვესიციო პოლიტიკის მიმართულებები.

ერთის მხრივ, როგორც აღინიშნა, ორმხრივი საინვესიციო
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ხელშეკრულებები წარმოადგენენ პირდაპირი უცხოური

ინვესტიციების მოზიდვასა და საინვესტიციო გარემოს

გაჯანსაღების უმნიშვნელოვანეს მექანიზმს, მეორეს მხრივ

განვითარებადი ქვეყნები ხშირად იძულებული არიან

ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფოების ინტერესები

გაითვალისწინონ. საერთო ჯამში იკვეთება, რომ დადებითი

ეფექტები ჭარბობენ, თუმცა ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებებში ისეთი მესამე

თაობის დებულებები ჩაიდოს, რომლებიც არ ზღუდავენ ქვეყნის

სუვერენიტეტს აწარმოოს შიდა რეგულირება;

5. ნებისმიერ ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებაში ერთ-ერთ

უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს ინვესტიციის ცნების

განმარტება, სწორედ მისი დეფინიციიდან გამომდინარეობს

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულყოფილი

აღქმა. ცნების სრულყოფილად გასააზრებლად განვიხილეთ მისი

მნიშვნელობა ეკონომიკური, საინვესტიციო დავების

განმხილველი საერთაშორისო ცენტრის პრაქტიკის, ვაშინგტონის

კონვენციის და ქართული კანონმდებლობის ჭრილში. ანალიზმა

წარმოაჩინა ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ფართო

და ვიწრო განმარტებების პრაქტიკა. საქართველოს მიერ

ხელმოწერილი ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების

ანალიზიდან ნათელი გახდა, რომ ოცდაცხრა ხელშეკრულებაში

ინვესტიის ცნება განისაზღვრება ფართო გაგებით. ორმხრივ

საინვესტიციო ხელშეკრულებებში ინვესტიციის ცნების ფართო

განმარტება არამიზანშეწონილად მიიჩნევა ისეთი განვითარებადი

ქვეყნებისთვის როგორიც არის საქართველო. ინვესტიციის ცნების

ფართო გაგებისას, ორმხრივმა საინვესტიციო ხელშეკრულებამ

შესაძლოა ისეტი ტიპის ინვესტიცია მოიცვას, რომელიც
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ხელშეკრულების მოლაპარაკების პროცესში არ განიხილებოდა.

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე

სასურველია, რომ საქართველოს ორმხრივ საინვესტიციო

ხელშეკრულებებში გაითვალისწინებულ იქნას ინვესტიციის

ცნების ამომწურავი განმარტება;

6. ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების უმეტესობა არ

ვრცელდება ინვესტიციებზე, რომლებიც განხორციელდა

ხელშეკრულების ძალაში შესვლამდე. ამ მხრივ საქართველოს

მიერ დადებული ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები

საკმაოდ პრობლემატურია. 27 ხელშეკრულებაში პირდაპირ არის

მითითებული, რომ ისინი ასევე იცავენ იმ ინვესტიციებს,

რომლებიც მოქმედბებდნენ მის ძალაში შესვლამდე. სასურველია,

რომ საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივ საინვესტიციო

ხელშეკრულებები გაავრცელდეს მხოლოდ იმ ინვესტიციებზე,

რომელიც გახორციელდა მისი ძალაში შესვლის შემდგომ;

7. ინვესტორი წარმოადგენს პირს რომელმაც უცხო ქვეყნის

ტერიტორიაზე განახორციელა ინვესტიცია. ორმხრივ

საინვესტიციო ხელშეკრულებებში ინვესტორის ტერმინი მოიცავს

ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

ფიზიკური პირი

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების ფარგლებში,

ფიზიკური პირის როგორც ინვესტორის სტატუსის განსაზღვრისას

გადამწყვეტი როლი ენიჭება ამ პირის მოქალაქეობრივი

კუთვნილებას, თუმცა საქართველოს მიერ დადებულ 10 ორმხრივ

საინვესტიციო ხელშეკრულებაში, ინვესტორის განმარტებაში

ვხვდებით ისეთ ტერმინებს, როგორიც არის ხეკშემკვრელი

სახელმწიფოს ტერიტორიაზე „მუდმივად მცხოვრები პირები“ ,
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„მოქალაქეობის არმქონე მუდმივად მცხოვრები პირები“ და

„მოქალაქეობის არმქონე პირები“. გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე

არსებობს პრაქტიკა, როდესაც უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე

„მუდმივად მცხოვრებმა პირმა“ საქართველოს წინააღმდეგ

შეიტანა სარჩელი არბიტრაჟში და ზოგადად აფართოვებს

პოტენციურ მოსარჩელეთა რაოდენობას. სასურველია აღნიშნული

დებულების ამოღება ყველა მომამავალი საქართველოს ორმხრივი

საინვესტიციო ხელშეკრულებიდან.

იურიდიული პირები

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა ინვესტორი კომპანიის

განმარტების საკმაოდ ფართო მოდელს ემხრობა, რათა არ

შეიზღუდოს კომპანიების დაფუძნებისა და ამ კომპანიებით

ოპერირების სფერო. ამ მხრივ ყველაზე პრობლემატურ საკითხს

წარმოადგენს უცხო ქვეყნის სახელმწიფოს მფლობელობაში

არსებული იურიდიული პირების მეირ განხორციელებული

ინვესტიციები. როგორც წესი, ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულების მთავარ მიზანს წარმოადგენს კერძო

ინვესტიციების დაცვა, თუმცა თანამედროვე რეალობაში ხშირია

შემთხვევები, როდესაც ეკონომიკურად და პოლიტიკურად

ძლიერი ქვეყნები გამოდიან როგორც ინვესტორები.

მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, ინვესტიცია ატარებს კომერციულ

თუ პოლიტიკურ ხასიათს. საქართველოს გეოპოლიტიკური და

სტრატეგიული მდებარეობის, ასევე ოკუპირებულია

ტერიტორიების არსებობის გათვალისწინებით, სასურველია უცხო

სახელმწიფოს მფლობელობაში ან კონტროლის ქვეშ მყოფი

კომპანიები ამოღებულ იქნან ინვესტორის ცნებიდან.

8. არაკომერციულ ორგანიზაციებში იგულისხმება ის სუბიექტები,

რომლის მიზანსაც არ წარმოადგენს მოგების მიღება.
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საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი საინვესტიიო

ხელშეკრულებების ანალიზისას ირკვევა, რომ 30-დან 27 ორმხრივ

საინესტიციო ხელშეკრულებაში იურიდიული პირები მოიცავენ

არაკომერციულ ორგანიზაციებს. არსებული რეალობიდან

გამომდინარე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ საქართველოში

დარეგისტრირებულმა არაკომერციულმა პირებმა განახორციელონ

ინვესტიცია, მაშინ როდესაც ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყნების

ორგანიზაციები აქტიურად ინვესტირებენ უცხო ქვეყნებში. თუმცა

მაინც არამიზნობრივად უნდა ჩაითვალოს ინვესტორის

კლასიფიკაციით პოტენციური მოსარჩელეების უმიზეზოდ

გაზრდა. აღნიშნულ შემთხვევაში საქართველოსთვის

რეკომენდირებული იქნებოდა არაკომერციულ იურიდიულ

პირებათან დაკავშირებული დებულებები გამოიყენოს პოტენციურ

ხელშემკვრელ ქვეყანასთან მოლაპარაკების პროცესში. აღნიშნული

დებულების დათმობით საქართველოს შეუძლია სხვა დამატებითი

სარგებელი ასახოს საბოლოო დოკუმენტში.

9. უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი წარმოადგენს ორმხრივი

საინვესტიციო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ინვესტორთა

დაცვის ერთ ერთ არსებით სტანდარტს. რომელიც მიმართულია

სხვადასხვა ქვეყნების ინესტორთა შორის დისკრიმინაციის

აღმოფრხვრისკენ. საქართველოს მიერ დადებულ ორმხრივი

საინვესტიციო ხელშეკრულებები ნაკლოვანია პროცედურული

გარანტიების ნაწილში, რითაც, საქართველომ შესაძლოა დაკარგოს

სხვა ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებებში მოპოვებული

უპირატესობები. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის

გათვალისწინებით, უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი არ მოიცავს

პროცედურულ გარანტიებს და ეს პირდაპირ არის აღნიშნული

ხელშეკრულებაში. საქართველოს მიერ დადებული 15
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საინვესტიციო ხელშეკრულება არ მოიხსენიებს ტერმინს

„უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი“ თუმცა თავისი შინაარსიდან

გამომდინარე იგივე დატვირთვას ატარებს. სასურველია, რომ

უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის დებულებაში პირდაპირ იყოს

ხაზგასმული, რომ იგი არ ვრცელდება დავის განხილვის

ნაწილზე.

10. საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი საინვესტიციო

ხელშეკრულებების უმრავლესობა შეიცავს არაპირდაპირი

ექსპროპრიაციის დებულებებს. არაპირდაპირი ექსპროპრიაციის

დროს ზიანის კომპენსაცია ისევე ხდება, როგორც პირდაპირი

ექსპროპრიაციის შემთხვევებში. რეკომენდირებულია, რომ

არაპირდაპირი ექსპროპრიაციის ცნება სრულიად იქნას ამოღებულ

იქნას ამოღებული საქართველოს მომავალი ორმხრივი

საინვესტიციო ხელშეკრულებებიდან, ამასთან ცალკე არ იქნას

გამოყოფილი მარეგულირებელი ექსპროპრიაციის დებულებები.

სახელმწიფოს ხშირად უწევს საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე

მარეგულირებელი ზომების მიღება, რომელიც უკავშირდება ისეთ

მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის გარემო, ან

საზოგადოებრივი ჯამრთელობა. საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა

შესაძლოა მსგავსი ზომები დააკვალიფიცოროს როგორც

არაპირდაპირი ექსპროპრაიცია.

11. ეგრეთწოდებული „ქოლგის კლაზულებით“ კომერციული

ხელშეკრულებები შესაძლოა გაუთანაბრდნენ საინვესტიციო

ხელშეკრულებებს. აღსანიშნავია, რომ არც ერთ საინვესტიციო

ხელშეკრულებაში არ მოიძებნება ტერმინი „ქოლგის კლაზულა“

და შესაბამისად დღემდე არ არის ერთიანი მიდგომა ამ საკითხის

მიმართ. საქართველოს ორმხრივი საინვესტიციო
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ხელშეკრულებებიდან ოცდაშვიდი შეიცავს დავის გადაწყვეტის

ძალიან ზოგად დებულებებს, მაგალითად „ნებისმიერი“ ან

„ყველა“ დავა „რომელიც უკავშირდება“ ან „გამომდინარეობს“

ინვესტიციიდან. მსგავსი აბსტრაქტული ფორმულირება

საშუალებას აძლევს ინვესტორს, ბენეფიციარ სახელმწიფოს

წაუყენოს ისეთი მოთხოვნები, რომლებიც უშუალოდ არ

გამომდინარეობენ არც საინვესტიციო კონტრაქტიდან და არც

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებიდან. ზემოაღნიშნულის

თავიდან ასარიდებლად საქართველოს ორმხრივ საინვესტიციო

ხელშეკრლებებში უნდა ჩაიდოს დავის მოგვარების ვიწრო და

ამომწურავი დებულებები, რაც მნიშვნელოვნად შეზღუდავს

ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის წარმოშობილ დავის არეალს.

12. განხილული ორმხრივ საინვესტიციო ხელშეკრულებებიდან

საუკეთესო პრაქტიკის ყველაზე უხეში უგულველყოფა გვხვდება

ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებით გათვლისწინებული

მოთხოვნის ხანდაზმულობის ნაწილში. საქართველოს მიერ

დადებულ ორმხრივ საინვესტიციო ხელშეკრლებებიდან

მოთხოვნის ხანდაზმულობა გხვდება მხოლოდ ერთ

საინვესტიციო ხელშეკრულებაში. აღნიშნული დებულების

არსებობის შემთხვევაში, საქართველო თავს აარიდებდა ისეთ

გახმაურებულ საინვესტიციო დავას, როგორიც იყო იოანის

კარდასოპოლუსი და რონი ფუქსი საქართველოს წინააღმდეგ.

რეკომენდირებულია, რომ მომავალში საქართველოს ორხმრივი

საინევსტიციო ხელშეკრულებები ითვალისწინებდნენ მოთხოვნის

გონივრული პერიოდს. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკით

ვადა განისაზღვრება 10 წლით ხელშეკრულების ძალადაკარგულად

ცნობიდან, თუმცა საქართველოს შემთვევაში სასურველია ამ ვადის

შემცირება 5 წლამდე.
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13. შერეული სუვერენიტეტის წევრი ქვეყნების ეკონომიკის

განვითარების სხვადასხვა დონის და მრავალფეროვანი

პოლიტიკური შეხედებულების ფონზე, ევროკავშირის

კომერციული პოლიტიკის ფორმულირებაში არსებობს

მნიშვნელოვანი გამოწვევები. საკითხი კიდევ უფრო

გართულებულია ევროპარლამენტის საინვესტიციო

ხელშეკრულებების დამტკიცების მოთხოვნისა და ევროკავშირის

სასამართლოს ინსტიტუციონალურ-დამცავი ბუნების გამო.

14. უცხოური ინვესტიციები გადამწყვეტ როლს თამაშობს

ევროკავშირის საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკის

გამართვაში და 28 წევრი სახელმწიფოს კონკურენტუნარიანი

ტერიტორიის შექმნაში. თუმცა ხელშეკრულებაში სათანადო

განმარტების არქონა გულისხმობს, იმას რომ ევროკავშირის

ექსკლუზიური კომპეტენციის ფარგლები ჯერ კიდევ სადაო

საკითხი რჩება.

15. საერთაშორისო და ორმხრივ ხელშეკრულებებში ინვესტორთა და

ინვესტიციების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება წარმოადგენს

ყველაზე უფრო ნათელ მაგალითს, როგორ ახდენს ევროკავშირი

უცხოური ინვესტიციების ჰარმონიზაციას. საქართველომ, როგორც

განვითარებადმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს მსგავსი დებულებები,

რომ გაამყაროს თავისი პოზიციები საინვესტიციო ბაზარზე, ასევე

საფუძველი მოამზადოს ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში

სწრაფი ადაპტაციის პროცესს.
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ

დისერტაციაში ფორმულირებული დებულებები ასახულია შემდეგ

ნაშრომებში.

თემატური კოლოქვიუმები და სემინარები

1. „ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების წარმომავლობის

არსი და მნიშვნელობა“. (თებერვალი, 2015)

2. „ეკო-ეტიკეტების გავლენა განვითარებად ქვეყნებზე და მათი

თანმიმდევრულობა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის

დებულებებთან“. (თებერვალი, 2015)

3. „ჰუმანიარული ინტერვენცია: სირია და ლიბია“. (ივლისი, 2014).

4. „ევროკავშირის მიდგომები საერთაშორისო საინვესტიციო

პოლიტიკის მიმართ ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაშ შესვლის

შემდეგ“. (ივლისი, 2014)

სტატიები და პუბლიკაციები

მოხსენებული და განხილულია შემდეგ კონფერენციებზე:
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