
ნინო ჩხობაძე 



 კლიმატის ცვლილება სერიოზულ საფრთხეს უქადის  
კაცობრიობას; 

 გლობალური პრობლემის ერთობლივი ძალისხმევით გადაჭრის  
მიზნით 1992 წელს რიო-დე-ჟანეიროს კონფერენციაზე (“რიოს 

   სამიტზე”) “გარემო და განვითარება” მიღებულ იქნა გაეროს 
კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია; 

 საქართველომ კონვენციის რატიფიკაცია მოახდინა 1994 წელს; 

 კლიმატის ცვლილების მთავარ მიზეზს წარმოადგენს  
ატმოსფეროში ე.წ. სათბურის გაზების კონცენტრაციების ზრდა. 

 კლიმატის ცვლილების კონვენციის საბოლოო მიზანია “მიაღწიოს 

 ატმოსფეროში სათბურის გაზების კონცენტრაციების 

 სტაბილიზაციას იმ დონეზე, რომელიც არ დაუშვებს კლიმატურ 

 სისტემაზე საშიშ ანთროპოგენურ ზემოქმედებას”. 



კონვენციის დანართი I 

 
კონვენციის თანახმად დანართ 1-ში ჩართულმა 

ქვეყნებმა იკისრეს ვალდებულება 2000 წლისათვის 

სათბურის გაზების ემისიები დაეყვანათ 1990 წლის 

დონემდე. 

 

დანართ 1-ში ჩართული არიან განვითარებული ქვეყნები და 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე 14 ქვეყანა. დანართ 1-ში 

არჩართულ მხარეებს განეკუთვნება განვითარებადი 

ქვეყნები და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების 

ნაწილი (მათ შორის საქართველოც).  

 



1997 წელს მიღებულ იქნა კლიმატის ცვლილების  

კონვენციის “კიოტოს ოქმი,” რომლითაც ქვეყნებმა ახალი, 

უფრო მკაცრი ვალდებულებები იკისრეს.  

 

კიოტოს ოქმის თანახმად, განვითარებულმა ქვეყნებმა  

(ცალკეული გამონაკლისის გარდა) 2008-2012 წლების  

პერიოდისათვის სათბურის გაზების ემისიები 1990 წლის 

დონესთან შედარებით უნდა შეამცირონ 5-8%-ით, მათ შორის 

ევროპის ქვეყნების უმეტესობამ ემისიები უნდა შეამციროს 8 %- 

ით.  

 

კიოტოს ოქმს საქართველო შეუერთდა 1999 წლის  

ივნისში. 

 



საქართველოს კონსტიტუცია  

(მიღებულია 1995 წელს, შესწორებები. 1999, 
2000-2006, 2008 წწ.)  

 საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლით ქვეყნის 
ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს 
ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, 
სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული 
სიმდიდრით და ამავე დროს, ეკისრება ვალდებულება 
დაიცვას იგი.  

 კონსტიტუციის შესაბამისად საქართველოს მთავრობა 
ვალდებულია უზრუნველყოს ბუნებრივი რესურსების 
რაციონალური გამოყენება და დაიცვას ბუნებრივი 

გარემო.  

 



 საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ 
(ძალაშია 1996, შესწ. 2000, 2003, 2007)  

 
 კანონი არეგულირებს საქართველოს ტერიტორიაზე, 
ტერიტორიული წყლების, საჰაერო სივრცის, კონტინენტური 
შელფის და სპეციალური ეკონომიკური ზონების ჩათვლით, 
გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან 
დაკავშირებულ სფეროში სახელმწიფო დაწესებულებებსა და 
ფიზიკურ ან იურიდიულ პირების შორის სამართლებრივ 
ურთიერთობას.  

 

 კანონი განიხილავს გარემოს დაცვითი განათლების, 
გარემოსდაცვითი მართვის საკითხებს. 

 

 



კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 
შესახებ (2007 წ.) –  

 კანონი განსაზღვრავს საქართველოს ტერიტორიაზე 
სავალდებულო ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი 
დაქვემდებარებულ საქმიანობათა სრულ ნუსხას. კანონი 
განსაზღვრავს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის, 
ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების, საზოგადოების 
ინფორმირების და ამ პროცესებში მონაწილეობის სამართლებრივ 
ასპექტებს. კანონის შესაბამისად გარემოზე ზემოქმედების 
ნებართვა წარმოადგენს ავტორიზაციას დაგეგმილი სამუშაოების 
განსახორციელებლად. კანონის თანახმად გარემოზე 
ზემოქმედების ნებართვა გაიცემა საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის  სამინისტროს მიერ ნებართვის 
მიღების მსურველის წარდგენილი განაცხადის განხილვის 
/ექსპერტიზის საფუძველზე.  

 

 



კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ  
(2007 წ)  

  კანონის მიზანია: მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ადამიანის 
ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა; 
ოჯახის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; 
გადამდები და არა გადამდები დაავადებების გავრცელების 
თავიდან აცილება. კანონი განსაზღვრავს მოსახლეობისა და 
იურიდიულ პირთა უფლება-მოვალეობებს საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის სფეროში. საზოგადოების ჯანმრთელობისათვის 
უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით სამინისტრო 
ადგენს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს 
ხარისხობრივ ნორმებს (ატმოსფერული ჰაერი, წყალი, ნიადაგი, 
ხმაური, ვიბრაცია, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება), 
რომლებიც მოიცავს ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციებისა 
და მავნე ზემოქმედების ნორმებს.  



კანონი ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ 
(2005 წ.) 

    კანონი არეგულირებს ისეთ ორგანიზებულ საქმიანობას ან ქმედებას, რომელიც 

ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისათვის ან 
ჯანმრთელობისათვის მომატებული საფრთხით, მოიცავს განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ინტერესებს ან დაკავშირებულია 
სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობასთან. ეს კანონი აწესრიგებს ლიცენზიითა 
და ნებართვით რეგულირებულ სფეროს, განსაზღვრავს ლიცენზიისა და 
ნებართვის ამომწურავ ჩამონათვალს, ადგენს ლიცენზიისა და ნებართვის 
გაცემის, მათში ცვლილებების შეტანის და გაუქმების წესებს. კანონის 
შესაბამისად, საქმიანობის ან ქმედების სახელმწიფო რეგულირება ლიცენზიით ან 
ნებართვით ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს საქმიანობა ან 
ქმედება უშუალოდ უკავშირდება ადამიანის სიცოცხლისათვის ან 
ჯანმრთელობისათვის მომატებულ საფრთხეს ან სახელმწიფო ან 
საზოგადოებრივი ინტერესის სფეროებს. სახელმწიფო რეგულირება 
ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, თუ ლიცენზიის ან ნებართვის გაცემით 
რეალურად შესაძლებელია აღნიშნული საფრთხის შემცირება ან სახელმწიფო და 
საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინება.  

 კანონის მიხედვით შესაძლებელია უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული ლიცენზია ან 
ნებართვა საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან კანონით აღიარებული იქნეს და 
მიენიჭოს ისეთივე სამართლებრივი სტატუსი, როგორიც აქვს საქართველოს 
კანონმდებლობის საფუძველზე გაცემულ ლიცენზიას ან ნებართვას.  

.  



კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ 
(მიღებულია 2007 წელს).  

 

   ამ კანონის თანახმად, ეკოლოგიური ექსპერტიზა წარმოედგენს 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის ან მშენებლობის ნებართვის 
გაცემის სავალდებულო საფეხურს. ეკოლოგიური ექსპერტიზის 
მიზანია, დაიცვას ეკოლოგიური ბალანსი გარემოს დაცვითი 
მოთხოვნების, ბუნებრივი რესურსების რაციონალური 
გამოყენების და მდგრადი განვითარების პრინციპების 
გათვალისწინებით. ეკოლოგიური ექსპერტიზის დადებითი 
დასკვნა სავალდებულოა გარემოსდაცვითი და/ან მშენებლობის 
ნებართვის მისაღებად. ეკოლოგიური შეფასების პროცესი 
რეგულირდება გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ.  

 

 



კანონი წყლის შესახებ  

(1997 წ. შესწ. 2003, 2004, 2005, 2006 წ.წ.). 
კანონი არეგულირებს ძირითად სამართლებრივ  

ურთიერთობებს:  

• სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და ფიზიკურ და იურიდიულ 

პირებს შორის წყლის დაცვის, შესწავლისა და გამოყენების სფეროში;  

• ხმელეთზე, წიაღში, კონტინენტურ შელფზე, ტერიტორიულ წყლებში 
და განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში წყლის დაცვის, აღდგენისა და 
გამოყენების სფეროში;  

• წყლის სასაქონლო პროდუქციის წარმოებისა და წყლით საერთაშორისო 
ვაჭრობის სფეროში;  

• განსაზღვრავს ავტონომიური რესპუბლიკების, ადგილობრივი 
თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების კომპეტენციას 
წყალთან დაკავშირებული ურთიერთობის სფეროში;  

 



• განსაზღვრავს ავტონომიური რესპუბლიკების, ადგილობრივი 
თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების კომპეტენციას 
წყალთან დაკავშირებული ურთიერთობის სფეროში;  

• ურთიერთობებს მიწისქვეშა წყლების დაცვის, შესწავლისა და 
გამოყენების სფეროში, „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
მოთხოვნების გათვალისწინებით;  

• ურთიერთობებს წყლის ცხოველთა სამყაროს დაცვის, შესწავლის, 
აღწარმოებისა და გამოყენების სფეროში "ცხოველთა სამყაროს შესახებ" 
საქართველოს კანონის მოთხოვნების გათვალისწინებით;  

• აწესრიგებს წყალსარგებლობის დროს ცხოველთა სამყაროს, 
მცენარეული საფარის, ტყის, მიწისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების 
გამოყენებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს.  

კანონის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული წყალი 

სახელმწიფო საკუთრებაა და გაიცემა მხოლოდ  

სარგებლობისათვის. აკრძალულია ყოველგვარი ქმედება,  

რომელიც პირდაპირ ან ფარული ფორმით ხელყოფს წყლის  

სახელმწიფო საკუთრების უფლებას.  

 



კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ  

(1994 წ., შესწ. 1997, 2002 წ.წ.)  

 
კანონის მიზანია უზრუნველყოს ნიადაგის მთლიანობის დაცვა, და 
ნაყოფიერების გაუმჯობესება, განსაზღვრავს მოსარგებლეთა და 
სახელმწიფოს ვალდებულებებს და პასუხისმგებლობას ნიადაგის 
დაცვის პირობების და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების 
უზრუნველსაყოფად. კანონი განსაზღვრავს ნიადაგში სახიფათო 
ნივთიერებათა კონცენტრაციის მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვრებს.  

 

 

 



 

კანონი გამორიცხავს ნაყოფიერი მიწების არასასოფლო- 

სამეურნეო მიზნით გამოყენებას, კრძალავს რაიმე საქმიანობის  

წარმართვას ნიადაგის ზედა ნაყოფიერი შრის მოხსნის გარეშე,  

კრძალავს ღია კარიერის წესით წიაღისეულის მოპოვებას  

შემდგომი რეკულტივაციის გარეშე, კრძალავს ტერასების  

მოწყობას წინასწარი კვლევის და დამტკიცებული პროექტის  

გარეშე; კრძალავს უკონტროლო ძოვებას, ტყის ჭრასა და  

ნიადაგის დაცვის საშუალებების დაზიანებას; კრძალავს  

ყოველგვარ საქმიანობას, რომელსაც ძალუძს ნიადაგის ხარისხის  

გაუარესება (მაგ. აკრძალული ქიმიური ნივთიერებების/სასუქების  

გამოყენება, და სხვ.).  

 

 



ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ 

საქართველოს კანონის  

(1999 წ. შესწ. 2000, 2007 წ.წ.). 
 რეგულირების სფეროა – საქართველოს მთელ  

ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის მავნე  

ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან დაცვა (კარი  

I, თავი I, მუხლი 1.1).  

მავნე ანთროპოგენული ზემოქმედება არის  

ატმოსფერულ ჰაერზე ადამიანის საქმიანობით  

გამოწვეული ნებისმიერი ზემოქმედება, რომელიც  

ახდენს ან რომელმაც შესაძლოა მოახდინოს  

უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის   

ანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე. (კ. II, თ. IV, მ. 11.1).  



დაცული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს 
კანონი  

(1997 წ., შესწ. 2003, 2004, 2005, 2006 წ.წ.). 
კანონი იძლევა დაცული ტერიტორიების განსაზღვრებას 
(რომელიც მოიცავს ეროვნულ პარკებს, სახელმწიფო ნაკრძალებს 
და აღკვეთილებს) და ადგენს ამ ტერიტორიებში დასაშვები 
საქმიანობების საზღვრებს. ნებადართული საქმიანობები 
განსაზღვრულია ტერიტორიის დანიშნულების, ტერიტორიების 
კანონმდებლობის, კერძო დებულებების და დაცული 
ტერიტორიების სამენეჯმენტო გეგმების, აგრეთვე 
საერთაშორისო შეთანხმებებისა და კონვენციების მოთხოვნათა 
შესაბამისად, რომლებზეც საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი. 
განსაზღვრავს შეზღუდვებს ბუნებრივი ეროვნული პარკების და 
სხვა დაცული ტერიტორიების ფარგლებში ბუნებრივი 
რესურსების გამოყენებაზე.  



  საქართველოს კანონი “საქართველოს 
ტერიტორიაზე ნარჩენების  ტრანზიტის და 
იმპორტისა შესახებ” 

 
   მიღებული არის 1997 წელს  რომელიც აწესრიგებს ნარჩენების 
ტრანზითს და იმპორტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. 
კანონი გრძალავს ნარჩენების იმპორტს და განთავსებას 
საქართველოს ტერიტორიაზე. 

 

 

 

  

   

 



საქართველოს კანონი სივრცითი მოწყობისა და 

ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ 
2005 წელი 

  ეს კანონი ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და მოსახლეობის 
ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი და სამოღვაწეო 
გარემოთი უზრუნველყოფის მიზნით არეგულირებს სივრცითი 
მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის პროცესს, მათ შორის, 
განსახლების, დასახლებათა, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, 
კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოს დაცვის 
მოთხოვნათა გათვალისწინებით, და ადგენს ამ სფეროში 
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, ფიზიკური და 
იურიდიული პირების უფლებებსა და მოვალეობებს. 

 ეს კანონი ადგენს სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 
საგანს, პრინციპებს, პრიორიტეტებს, მიზნებსა და ამოცანებს, 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვისა და დაგეგმვის 
დოკუმენტების ფორმებსა და როლს საქართველოს ტერიტორიის 
განვითარებასა და განაშენიანებაში. 

 



საქართველოს კანონი  საქართველოს ტყის  

კოდექსი 

1999 წელი 

   საქართველოს ტყის კოდექსი აწესრიგებს 
საქართველოს ტყის ფონდის და მისი 
რესურსების მოვლასთან, დაცვასთან, აღდგენასა 
და გამოყენებასთან დაკავშირებულ 
სამართლებრივ ურთიერთობებს. 

 

 

 



 სგმ ეროვნული პასუხისმგებელი ორგანო (სგმ 
ეპო) წარმოადგენს მასპინძელი ქვეყნის მიერ 
უფლებამოსილ ორგანიზაციას, რომელიც 
განიხილავს სგმ პროექტს და გასცემს 
წერილობით თანხმობას იმის 
დასადასტურებლად, რომ პროექტი 
ხორციელდება ნებაყოფლობით, შეესაბამება 
ეროვნულ და საერთაშორისო კრიტერიუმებს და 
ეხმარება მასპინძელ ქვეყანას მდგრადი 
განვითარების მიღწევაში. 

 



 საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 20 იანვრის # 2 
განკარგულებით სგმ ეროვნულ პასუხისმგებელ ორგანოდ (ეპო) 
განისაზღვრა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

  რესურსების სამინისტრო; 

  სგმ ეპოს მთავარი ამოცანაა დაადასტუროს, რომ : 

    საქართველო ნებაყოფლობით მონაწილეობს სგმ-ში და  

    თვით სგმ პროექტიც ხორციელდება ნებაყოფლობით; 

    სგმ პროექტი დაეხმარება საქართველოს მდგრადი 

     განვითარების მიღწევაში; 

 სგმ პროექტი აკმაყოფილებს ეროვნულ გარემოსდაცვით  

 ნორმებს; 

 მიღებული და გათვალისწინებულია დაინტერესებული 

    წრეების მოსაზრებები. 

 

 



სავალდებულო მარეგულირებელი ფუნქციებია: 

 წარდგენილი პროექტის შეფასება და მოწონება-დამტკიცება. 

(აპპროვალ). ეს ფუნქცია  საერთაშორისო პროცედურების – 

პროექტის ვალიდაციისა და ვერიფიკაცია-სერტიფიკაციის 

წინაპირობაა და ხორციელდება საერთაშორისო ნორმების 

შესაბამისად; 

მასტიმულირებელი ფუნქციები (არასავალდებულო):  

 პროექტის პროპონენტის (წარმომდგენის) დაკავშირება 

ინვესტორთან; 

 სგმ პროექტის მონაწილეთა ქმედითუნარიანობის გაზრდა;  

 სგმ პროექტის მონაწილეთა უზრუნველყოფა “შემცირებული 

ემისიებით” ვაჭრობის შესახებ ინფორმაციით. 

(არასავალდებულო ფუნქციები საერთაშორისო ნორმებით არ 
რეგულირდება)  

 



 სგმ პროექტების სპექტრი მოიცავს ეკონომიკის პრაქტიკულად 
ყველა საკვანძო სექტორს. ამიტომ გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში მიზანშეწონილია ჩართული იყვნენ საკითხთან 

   შეხებაში მყოფი სამინისტროების წარმომადგენლები.  

 საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 სექტემბრის # 172 

   დადგენილებით შეიქმნა სგმ საბჭო, რომლის მთავარი ამოცანაა 

   სგმ პროექტებისათვის დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით 

   განსაზღვროს, რამდენად უწყობს ხელს წარდგენილი სგმ 

   პროექტი ქვეყნის მდგრად განვითარებას, შესაბამისობაშია თუ 

   არა სგმ პროექტი ეროვნულ და/ან სექტორულ პოლიტიკასთან 
და გაუწიოს სგმ ეპოს წინაშე სგმ პროექტს რეკომენდაცია 

    საქართველოს მთავრობის სახელით ოფიციალური თანხმობის 

     გაცემის თაობაზე. 

 

 



 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი, 

საბჭოს თავმდომარე; 

 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 

მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;  

 ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე,  

 ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე; 

 ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; 

 სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე 

 იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი 

 ექსპერტები სამინისტროებიდან. 

 



მადლობთ ყურადღებისთვის ! 


