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მარიამ მაკაროვა 
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მოქმედი კანონმდებლობა წყლის შესახებ 

• საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“ (1996) – არეგულირებს 
წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმებთან დაკავშირებულ საკითხებს  

• საქართველოს კანონი „წიაღის შესახებ“ (1996) – არეგულირებს მიწისქვეშა 
(გრუნტის) წყლებთან დაკავშირებულ საკითხებს 

• საქართველოს კანონები „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ (1997) და 
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ (2007) არეგულირებენ წყლის 
სტანდარტებთან (წყლის ხარისხისადმი წაყენებულ სანიტარიულ-ჰიგიენურ 
ხასიათის ნორმებთან და წესებთან) დაკავშირებულ ასპექტებს 

• საქართველოს საზღვაო კოდექსი (1997) და საქართველოს კანონი 
„საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ“ (1998) – არეგულირებენ სანაპირო 
და ტერიტორიული წყლების დაბინძურებისგან დაცვის საკითხებს 
/საქართველოს კანონი „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა 
ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“ (2000) – 
არეგულირებს ნაპირების საინჟინრო დაცვის საკითხებს 

• საქართველოს კანონები „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების 
აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“ (2003), „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 
შესახებ” (2007) – არეგულირებენ წყლის სფეროსთან დაკავშირებულ რიგ 
გარემოსდაცვით საკითხებს 

• საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
შესახებ“ (2006)– განსაზღვრავს წყლის სფეროში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების უფლებამოსილებებს 

 
 
 



wylis sferoSi gasatarebeli gardaqmnebis 
saWiroeba 

 
•წყლის სფეროში მოქმედი ძირითადი საკანონმდებლო აქტის – 1997 წლის 
16 ოქტომბერს მიღებული „წყლის შესახებ” საქართველოს კანონის 
სამართლებრივი ნორმების უმეტესობა ამჟამად მხოლოდ ნომინალურ 
ხასიათს ატარებს 
 
•„წყლის შესახებ” საქართველოს კანონი ძირითად არეგულირებს 
ზედაპირულ წყლებთან დაკავშირებულ ასპექტებს და ფაქტიურად 
რეგულირების გარეშე ტოვებს მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლების რესურსებსა 
და სანაპირო წყლებს  
 
•„წყლის შესახებ” საქართველოს კანონის მიღებიდან, 1997 წლის შემდგომ 
პერიოდში, არ მომხდარა კანონით განსაზღვრული ნორმების 
თანამიმდევრული ასახვა კანონმდებლობის მომიჯნავე დარგებში 
(განსაკუთრებით, მიწათსარგებლობის სფეროში მიღებულ კანონმდებლობასა 
და საზღვაო კანონმდებლობაში) 
 
•წყლის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით, ფაქტიურად არ 
რეგულირდება წყლის ბუნებრივი რესურსების მართვასთან, აგრეთვე წყლის 
ობიექტების ფლობასთან, სარგებლობასთან და განკარგვასთან 
დაკავშირებული საკითხები 
 



wylis sferoSi gasatarebeli gardaqmnebis 
saWiroeba 

• წყლის სფეროში ძირეული გაუმჯობესების მიღწევა მხოლოდ 
ამ სფეროს მიზანმიმართული და თანმიმდევრული 
რეფორმირებით არის შესაძლებელი. ამგვარმა რეფორმამ 
კომპლექსურად უნდა მოიცვას წყლის რესურსების დაცვასა და 
რაციონალურ (მდგრად) გამოყენებასთან დაკავშირებული 
ყველა ასპექტი – სტრატეგიული, სამართლებრივი, 
ნორმატიულ-ტექნიკური, ინსტიტუციონალური, 
ადმინისტრაციული და ფინანსური.  
 

• ამასთან, რეფორმა, მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით უნდა 
დაეყრდნოს მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში 
აპრობირებულ და საერთაშორისოდ აღიარებულ 
თანამედროვე მოთხოვნებს, რომლებმაც წყლის რესურსების 
ინტეგრირებული მართვის თანამედროვე პრინციპებსა და 
მიდგომებში პოვეს გამოხატულება.  
 



ახალი კანონპროექტი “წყლის რესურსების 

მართვის შესახებ” 

• კანონპროექტის ძირითად ამოცანად შეიძლება განისაზღვროს 

წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემის 

დანერგვისათვის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა 

 

• წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრინციპები 

ყველაზე უფრო სრულყოფილად და თანმიმდევრულად 

ევროკავშირის წყლის კანონმდებლობაში იქნა ასახული. 



ახალი კანონპროექტი “წყლის რესურსების 

მართვის შესახებ” 

ევროკავშირის საბაზისო კანონმდებლობა 

 

• ჩარჩო დირექტივა „წყლის შესახებ” (2000/60/EC) 

• დირექტივა „პლიაჟის ზონების (სარეკრეაციო ზონის) წყლის 

ხარისხის შესახებ” (2006/7/EС) 

• დირექტივა საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების შესახებ 

(91/271/EEC) 

• დირექტივა წყალდიდობების რისკების შესახებ (2007/60/EC) 

• დირექტივა „სოფლის მეურნეობის წარმოების შედეგად 

გენერირებული ნიტრატებით წყლის დაბინძურების შესახებ” 
(91/676/EEC) 

• დირექტივა “ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილი წყლის 

ხარისხის შესახებ”  (98/83/EC)  
 

 

 



ახალი კანონპროექტი “წყლის 

რესურსების მართვის შესახებ” 

რეგულირების სფერო: 

 

• ზედაპირული წყლები 

• გარდამავალი წყლები 

• მიწისქვეშა წყლები 

• სანაპირო წყლები 

• წყალდაცვითი ზოლები 

 



ახალი კანონპროექტი “წყლის რესურსების 

მართვის შესახებ” 

 ძირითადი დებულებები (1) 

• წყლის ობიექტები და მათთან დაკავშირებული უფლებები  

• წყლის კატეგორიები და მათ სამართლებრივ სტატუსთან 
დაკავშირებული დებულებები 

• წყლის დაცვის მოთხოვნები წყლის ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციისას 

• წყლის რესურსების დაცვისა და გამოყენების დაგეგმვა და 
მართვა (დაგეგმვისა და მართვის სისტემა) 

• სპეციალური წყალსარგებლობის წესი (სანებართვო სისტემა) 

• წყალშემკრები (მდინარეთა) აუზების ინტეგრირებული მართვა და 
წყალშემკრები (მდინარეთა) აუზების ინტეგრირებული 
დაგეგმვისა და ამ სისტემის ინტეგრაცია სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმვის სისტემაში 



ახალი კანონპროექტი “წყლის რესურსების 

მართვის შესახებ” 

 ძირითადი დებულებები (2) 

 

• სააუზო მართვის გეგმები 

• წყლის ობიექტების კლასიფიკაცია, წყლის სდტატუსის 

განსაზღვრა 

• წყლის მავნე ზეგავლენის რისკების მართვის მექანიზმები 

• წყლის მდგრადი გამოყენებისა და დაცვის ეკონომიკური 

მექანიზმები 

• წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა 

• წყლის სფეროში მართლმსაჯულებისა და ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

საზოგადოებრიობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა  

• წყლის მონიტორინგი, ზედამხედველობა და კონტროლი 

 



ძირითადი სიახლეები 

• მდინარეთა კლასიფიკაცია 

• წყლის ხარისხის სტატუსი 

• სააუზო მართვის გეგმები 

• ნებართვები წყალაღებაზე/წყალჩაშვებაზე 

• მოსაკრებელი წყალაღებაზე 

• სააუზო მართვის საბჭოები 



ახალი კანონპროექტი “წყლის რესურსების 

მართვის შესახებ” 

 

     

• კანონპროექტის სრულად ამოქმედებისათვის საჭირო იქნება 

რამოდენიმე (სულ მცირე 5-6) წელიწადი. აქედან გამომდინარე, 

კანონპროექტში ინტეგრირებული ნორმების ამოქმედება 

თანამიმდევრულად/ეტაპობრივად უნდა წარიმართოს დროის 

ამავე პერიოდში განმავლობაში. 

• კანონპროექტის მიღებისა და ამოქმედების შემთხვევაში 

გაუქმებულად ჩაითვლება რიგი საკანონმდებლო ნორმატიული 

აქტები და ნორმატიული აქტების ნაწილები. ასევე, კანონით 

დადგენილ ახალ სამართლებრივ ნორმებთან (კანონპროექტის 

მიღების შემთხვევაში) შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით 

აუცილებელი იქნება ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა რიგ 

საკანონმდებლო ნორმატიულ აქტებში 



მისაღები კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტები  

ა) „განსაკუთრებული სახელმწიფო მნიშვნელობისა და სახელმწიფო 

მნიშვნელობის წყლის რესურსების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”; 

ბ) „წყლის ობიექტების იდენტიფიკაციისა და საზღვრების დადგენის წესის 

შესახებ”;  

გ) „წყლის რესურსების დაცვისა და გამოყენების სამთავრობო კომისიის 

მუშაობის რეგლამენტისა და წყლის რესურსების დაცვისა და 

გამოყენების ეროვნული პროგრამის შედგენის წესის შესახებ”; 

დ) „მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების შემუშავების, განხილვისა და 

დამტკიცების პროცედურის შესახებ”; 

ე) „მდინარეთა სააუზო მართვის გეგმების შესახებ” დებულების დამტკიცების 

თაობაზე”; 

ვ) „მდინარეთა აუზების ინტეგრირებული მართვის სააუზო ტერიტორიული 

ერთეულების საზღვრების დამტკიცების შესახებ”; 

ზ) „წყლის რესურსების მონიტორინგის დაგეგმვისა და განხორციელების 

წესის შესახებ”; 



მისაღები კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტები  

თ) „ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად 

ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები 

ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ“; 

ი) დებულება „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ“; 

კ) „სასმელი და საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით წყალმომარაგებისათვის, 

სამკურნალო და საკურორტო საჭიროებისათვის წყლის ობიექტების 

სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ"; 

ლ) დებულება „წყლის ხარისხის ეკოლოგიური სტანდარტების დამტკიცების 

თაობაზე“. 

მ) „სააუზო მართვის საკონსულტაციო–საკოორდინაციო საბჭოების 

შემადგენლობა და საქმიანობის წესი“;  

ნ) „წყლის გამოყენების პირველადი აღრიცხვის ფორმები და მათი 

წარმოების წესი“; 

ო) „წყლის რესურსების სახელმწიფო მონიტორინგის პროგრამა“. 

 

 



• კანონით განსაზღვრული კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტები მიღებული უნდა იქნეს წყლის 

რესურსების სფეროში ევროკავშირის სამართლებრივ 

აქტებში ინტეგრირებული ნორმატიულ–ტექნიკური 

ხასიათის მოთხოვნების გათვალისწინებით. 



მადლობა 

ყურადღებისათვის! 


