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საბუკოს შენიშვნები და მოსაზრებები „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ 

კანონპროექტთან დაკავშირებით 

წარმოგიდგენთ საბუკოს შენიშვნებსა და  მოსაზრებებს  2019 წლის 21 ოქტომბერს, გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ „ბიოლოგიური 

მრავალფეროვნების შესახებ“ კანონპროექტთან დაკავშირებით.  

თავდაპირველად, უნდა აღინიშნოს, რომ კანონპროექტი არაფერს ამბობს ფრინველთათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიების (Special protection areas) დაარსებასა და 

მართვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობამ, საქართველო-ევროკავშირის 

ასოცირების შესახებ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში, ფრინველთათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიების განსაზღვრისა და დაწესების 

ვალდებულება აიღო. 

აგრეთვე, დოკუმენტში ნახსენები არ არის საძოვრების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები, 

მაშინ, როდესაც საძოვრების არასწორი მართვა ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს 

ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და  შენარჩუნების თვალსაზრისით.  

ვფიქრობთ, რომ ეს ორი გარემოება მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს და საჭიროა, 

სამომავლოდ, ორივე საკითხი სათანადოდ აისახოს „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 

შესახებ“ კანონში.   

ქვემოთ წარმოგიდგენთ საბუკოს დეტალურ შენიშვნებსა და მოსაზრებებს კანონპროექტთან 

დაკავშირებით.  

 

ტერმინების განმარტება 

დოკუმენტის სხვადასხვა ნაწილში ვხვდებით ტერმინთა განმარტებას, რაც მკითხველისთვის 

დამაბნეველია, მით უმეტეს, რომ ერთ დოკუმენტში ერთი ტერმინის სხვადასხვაგვარი 

განმარტება გვხვდება. მაგალითად, მე-4 მუხლის თანახმად:  

• „ლ. სახეობა - მსგავსი ნიშან-თვისებების მქონე ცოცხალი ორგანიზმების ინდივიდების 

პოპულაციების ერთობლიობას, რომლებსაც შეუძლია ერთმანეთთან შეჯვარება და 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17043?fbclid=IwAR1AT84la1iCCporOsVDIhKcErkZ29gQGlMCBgcTg0pVa7Lic7e_7k0fvt8


 

 

3 

საწყისს აძლევენ ნაყოფიერ შთამომავლობას“. წინადადება აზრობრივად გაუმართავია 

და გასწორებას საჭიროებს.  

დოკუმენტის დასკვნით ნაწილში სახეობა განმარტებულია როგორც: „ნებისმიერი 

სახეობა, ქვესახეობა ან გეოგრაფიულად განცალკევებული პოპულაცია“ (54-ე მუხლის „მ“ 

პუნქტი). 

•  “ყ. ტყვეობაში გამრავლებული ცხოველი - ამ ცხოველის გასამრავლებლად 

სპეციალურად მართულ გარემოში სანაშენე თაობისგან მიღებული ცხოველი“ (მე-4 

მუხლის „ყ“ პუნქტი“) 

„ე. ტყვეობაში გამრავლებული ცხოველი - კონვენციის დანართებში შეტანილი 

ცხოველის მოსაშენებლად სპეციალურად მართულ გარემოში სანაშენე თაობისგან 

მიღებული ცხოველი“ (54-ე მუხლის „ე“ პუნქტი). 

• „წ. დერივატი - ველური მცენარის ან გარეული ცხოველის დამუშავებული ნაწილი“ (მე-

4 მუხლის „წ“ პუნქტი“); 

„ლ. დერივატი - ცხოველის ან მცენარის დამუშავებული ნაწილი“ (54-ე მუხლის, „ლ“ 

პუნქტი).  

• „ჭ. ნაწილი - ცხოველის ან მცენარის ნებისმიერი, ადვილად იდენტიფიცირებადი ნაწილი 

(მაგალითად, ტყავი, ნიჟარა, ფესვი) ბუნებრივ მდგომარეობაში ან მარტივად 

დამუშავებული (გამოშრობილი, გაპრიალებული და სხვა)“ (მე-4 მუხლის „ჭ“ პუნქტი); 

„ნ. ნაწილი - ცხოველის ან მცენარის ნებისმიერი ნაწილი დაუმუშავებელი ან მარტივი 

გზით დამუშავებული“ (54-ე მუხლის „ნ“ პუნქტი). 

ვფიქრობთ, რომ შინაარსობრივად გაუმართავია  რამდენიმე განმარტება და უკეთ არის 

ჩამოსაყალიბებელი, მაგალითად, ის თუ რას ნიშნავს ბიომრავალფეროვნება.  

 დოკუმენტში ვკითხულობთ: „ზ. ველური მცენარეები - მცენარეთა სახეობები და სოკოები, 

რომელიც ადამიანის ზრუნვის გარეშე იზრდება ბუნებრივ, ნახევრად ბუნებრივ ან 

ხელოვნურად შექმნილ გარემოში და არ არის მიღებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

შედეგად ან არ მიეკუთვნება სახეობათა ხელოვნური შეჯვარების შედეგად მიღებულ 
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კულტურულ მცენარეთა ჯიშებს. ველური მცენარეები მოიცავს კულტურულ მცენარეთა ველურ 

მონათესავე სახეობებს, რომლებიც ენათესავებიან ამა თუ იმ კულტურულ მცენარეს და/ან აქვთ 

უნარი გაცვალონ გენები მათთან“ (მე-4 მუხლის „ზ“ პუნქტი“).  სოკოების ხსენება ველური 

მცენარეების განმარტებაში სწორად არ მიგვაჩნია.  

მე-4 მუხლის „ღ“ პუნქტი: „საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი - ფიზიკურ პირთა საკუთრებაში 

არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებზედაც ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებია 

განლაგებული“; მიზანშეწონილი იქნება, თუ შესაბამისობაში მოვა საქართველოს კანონთან 

„მიწის მიზნობრივი დანიშნულების განსაზღვრისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულის 

მიწის მდგრადი მართვის შესახებ“  მე-3 მუხლის „ე“ პუნქტთან და განიმარტება როგორც:  

„საკარმიდამო - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოიყენება 

საკარმიდამოს ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად, მასზე არსებული ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლით (აშენებული, მშენებარე ან დანგრეული), სამეურნეო ნაგებობებით 

ან/და დამხმარე ნაგებობებით ან მის გარეშე“.  

მიუხედავად იმასა, რომ განმარტებულია მკაცრად დაცული და დაცული სახეობების და 

ჰაბიტატების ნუსხა, ჩვენთვის გაუგებარია, რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით დგინდება 

მკაცრად დაცულია სახეობა თუ დაცული? აგრეთვე, კანონპროექტში ძირითადად, 

რეგულაციებს აწესებს მკაცრად დაცულ და დაცულ სახეობებთან მიმართებაში.  

კანონპროექტიდან არ ჩანს, რეგულაციები გავრცელდება თუ არა იმ სახეობებზე, რომლებიც 

ზემოთნახსენებ განმარტებებს არ მიეკუთვნება. დოკუმენტის გაცნობის შემდგომ 

შთაბეჭდილება რჩება, რომ პროექტი იცავს მხოლოდ მკაცრად დაცულ და დაცულ სახეობებს, 

რომელთა განმარტებასაც დოკუმენტში ვერ ვხვდებით. 

 

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით გადაწყვეტილების მიღება  

კანონპროექტის თანახმად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, 

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით გადაწყვეტილების მიღება ხდება ისეთ მნიშვნელოვან 

საკითხებზე როგორიცაა:  

• მკაცრად დაცული და დაცული ფრინველების გარემოდან ამოღება;  
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• მკაცრად დაცული და დაცული ცხოველების გარემოდან ამოღება;  

• მკაცრად დაცული და დაცული მცენარეების ან მათი ნაწილების გარემოდან ამოღება. 

მნიშვნელოვანია, დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს მონაწილეობის 

უფლება და ზემოთჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით, სამინისტროს მიერ 

გადაწყვეტილების მიღება არ მოხდეს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით. 

 

დეტალური შენიშვნები  

კანონის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს ველური მცენარეებისა და გარეული ცხოველების 

სახეობებისა და ეკოსისტემების დაცვა-აღდგენა.  დოკუმენტში არაერთხელ ნახსენებია ველური 

მცენარეები და გარეული ცხოველები; მე-9 მუხლი - „გარეულ ფრინველთა სახეობების დაცვა“ 

და მე-10 მუხლი - „გარეულ ცხოველთა სახეობების დაცვა“ აცალკევებს ერთმანეთისგან 

ფრინველებსა და ცხოველებს, თუმცა კანონის მიზნებში გარეული ფრინველები ცალკე 

გამოყოფილი არ არის. ვფიქრობთ, მართებული იქნება, თუ მე-9 და მე-10 მუხლი გაერთიანდება 

ერთ ნაწილად შემდეგი სათაურით  - „გარეულ ცხოველთა სახეობების დაცვა“.  

სასურველია, თუ კანონპროექტში მითითებული იქნება ყველა ნორმატიული აქტი, რომელიც 

არეგულირებს ამა თუ იმ საკითხს და არ შეგვხვდება მსგავსი ჩანაწერები: „2. ურთიერთობას 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ჯიშებისა და შინაური ცხოველების დაცვის, აღწარმოებისა 

და მათი სარგებლობის სფეროში აწესრიგებს საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობა“ (მე-3 

მუხლი). 

დოკუმენტის მე-4 მუხლის „ჰ“ პუნქტის თანახმად, კონსერვაცია არის -  „ღონისძიებების 

ერთობლიობა, რომლებიც საჭიროა ბუნებრივი ჰაბიტატებისა და ველური ფლორისა და ფაუნის 

სახეობების პოპულაციების სახარბიელო კონსერვაციული სტატუსით შენარჩუნებისა და 

აღდგენისათვის“. დოკუმენტში ჩამოთვლილია რამდენიმე კრიტერიუმი რის მიხედვითაც 

ხდება როგორც ჰაბიტატების, აგრეთვე,  სახეობების სახარბიელო სტატუსის შეფასება. 

სტატუსის შესაფასებლად საჭიროა პოპულაციების დინამიკაზე, მათ ჰაბიტატებზე დაკვირვება. 

საინტერესოა, რომელი უწყება უზრუნველყოფს ამ ფუნქციის შესრულებას და მოცემულ 

კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, მოხდება თუ არა მუდმივად სახარბიელო სტატუსის შეფასება. 
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მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად: „გარეულ ცხოველთა სამყაროს ობიექტები, რომლებიც 

საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით ამოღებულია ბუნებრივი საბინადრო გარემოდან, ან 

გამრავლებულია ტყვეობაში, ან შეძენილია, შეიძლება იყოს კერძო საკუთრების ობიექტი, თუ 

გარეული ცხოველის სამყაროს ობიექტის მფლობელს აქვს სათანადო პირობები მისი ზრდა-

განვითარებისათვის და უსაფრთხოდ შენახვისა და მოვლისათვის“ - ამ შემთხვევაშიც უცნობია, 

რა იგულისხმება სათანადო პირობებში და ის თუ, რომელი უწყება ან როგორ შეამოწმებს 

ცხოველის უსაფრთხოდ შენახვისა და მოვლის პირობებს.  

კანონპროექტის თანახმად, ბიომრავალფეროვნების დაცვა ხდება საჯარო და კერძო ინტერსთა 

პროპორციულობის გათვალისწინებით (მე-6 მუხლი). ვფიქრობთ, მსგავსი ჩანაწერი საკმაოდ 

ზოგადია კანონპროექტი არ განმარტავს, როგორ მოხდება საჯარო და კერძო ინტერესთა 

პროპორციულობის შეფასება.  

ერთი მხრივ, კანონპროექტის მე-10 მუხლის თანახმად, აკრძალულია საბინადრო გარემოს, 

გამრავლების/დასვენების ადგილების, ბუნაგების, სოროების, გადარჩენის სტაციების, 

სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელ გზების, დასარწყულებელი ადგილების განადგურება 

(პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი).  მეორე მხრივ, მე-6 მუხლის „დ“ პუნქტით დაშვებულია 

საქმიანობა, რომელიც გავლენას მოახდენს ასეთი ტიპის ადგილებზე. დოკუმენტში  

ვკითხულობთ: „ყოველგვარი საქმიანობა, რომელიც გავლენას ახდენს ცხოველთა სამყაროს 

მდგომარეობაზე, გარეულ ცხოველთა საბინადრო გარემოზე, გამრავლების არეალებზე, 

სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელ გზებზე და დასარწყულებელ ადგილებზე უნდა 

ხორციელდებოდეს იმ მოთხოვნათა შესაბამისად, რომლებიც უზრუნველყოფს მათ დაცვას“.  

მე-6 მუხლის „ვ“ პუნქტის თანახმად: „ველურ მცენარეთა და გარეულ ცხოველთა სამყაროს 

ობიექტებით სარგებლობა უნდა მოხდეს დასაბუთებული კვოტების დადგენის საფუძველზე 

ბუნებრივი რესურსების მდგრადი სარგებლობის პრინციპის გათვალისწინებით“.  საინტერესოა, 

როგორ მოხდება დასაბუთებული კვოტების დადგენა, რომელი მეთოდოლოგიის გამოყენებით 

და  რამდენად ექნება, კვოტების დადგენის პროცესში, დაინტერესებულ საზოგადოებას 

მონაწილეობის საშუალება.  

მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში ვკითხულობთ: „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში მოსახლეობასა და მათ ქონებაზე გარეული ცხოველების თავდასხმისას ან/და ასეთი 
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საფრთხის აღმოფხვრის მიზნით გარეულ ცხოველთა გარემოდან ამოღებას უზრუნველყოფს 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტი სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების 

საფუძველზე“. საინტერესოა, როგორ დგინდება საფრთხის არსებობა? მაგალითად, თუ მოხდა 

ერთი თავდასხმა ცხოველის მიერ მოსახლის ქონებაზე, ეს აღიქმება თუ არა მოსალოდნელ 

საფრთხედ და ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს თუ არა გარეული ცხოველის 

გარემოდან ამოღებას. აგრეთვე, გარემოდან გარეულ ფრინველთა და ცხოველთა ამოღება 

დასაშვებია მნიშვნელოვანი ზიანის თავიდან აცილების მიზნით. ამ შემთხვევაშიც, განმარტებას 

საჭიროებს რა იგულისხმება მნიშვნელოვან ზიანში და როგორ დადგინდება ის.  

კანონპროექტის მე-2 თავის მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, მე-13, მე-14, მე-15 მუხლები ეხება მკაცრად 

დაცული და დაცული სახეობების დაცვას. შესაბამისად, კანონი არ დაიცავს სახეობებს, 

რომელთაც არანაირი დაცვის სტატუსი არ აქვთ მინიჭებული?  

როგორც ზემოთ ვახსენეთ, მხოლოდ მე-2 თავში არის გამოყოფილი გარეული ფრინველები. 

მეცნიერულად, მართებული იქნება, თუ კანონპროექტში არ მოხდება ფრინველების ცალკე 

გამოყოფა ცხოველებისგან.  

დოკუმენტში ვკითხულობთ: „ფრინველთა სანადირო სახეობები და მონადირე დამჭერი 

ფრინველები (ბაზი), რომლებზეც ნადირობა ან რომელთა დატყვევება ნებადართულია, 

განისაზღვრება შესაბამისი კანონმდებლობის საფუძველზე“ (მე-9 მუხლის  მე-2 პუნქტი). 

კანონპროექტში არაფერია ნათქვამი ბაზიერობაზე და იმაზე, დარეგულირდება თუ არა 

ბაზიერობა სხვა ნორმატიული აქტით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ბაზიერობის შესახებ სპეციალური კანონის მიღება არ იგეგმება. 

მათი თქმით, „ბიომრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტსა და 

ნადირობის სტრატეგიის განმსაზღვრელი დოკუმენტის პროექტზე დაყრდნობით ნადირობის 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა უნდა მომზადდეს, მიღებული სამართლებრივი აქტები კი 

სრულყოფენ ბაზიერობის საკითხს. ვინაიდან, ბიომრავალფეროვნების კანონპროექტში 

ჩანაწერი არის მხოლოდ საბაზიერო ფრინველის ჩამონათვალზე და არა - ბაზიერობაზე, 

საინტერესოა, სამომავლოდ როგორ დარეგულირდება ეს საკითხი.  

 



 

 

8 

მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით: „გარეულ ცხოველთა მკაცრად დაცული და 

დაცული სახეობათა მიმართებით, გარდა ცხოველებისა, რომელთა დაცვაც წესრიგდება მე-14 

მუხლით, აკრძალულია განსაზღვრული ქმედებები“.  ამ ჩანაწერის მიხედვით, 

გამომდინარეობს, რომ მე-14 მუხლით, მკაცრად დაცული და დაცული გარეული ცხოველების 

საგამონაკლისო საფუძველით გარემოდან ამოღების დროს დასაშვებია ცხოველების:  

•  ნებისმიერი მეთოდით მოკვლა ან დატყვევება; 

•  განზრახ შეწუხება, განსაკუთრებით გამრავლების, ზამთრის ძილის ან მიგრაციის 

პერიოდში;  

• კვერცხის/ქვირითის განზრახ განადგურება/დაზიანება, კვერცხის/ქვირითის შეგროვება 

და შენახვა; 

• საბინადრო გარემოს, გამრავლების/დასვენების ადგილების, ბუნაგების, სოროების, 

გადარჩენის სტაციების, სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელ გზების, 

დასარწყულებელი ადგილების განადგურება, მათ შორის მიგრირებადი სახეობების 

შემთხვევაში მთლიანი სამიგრაციო გზის გასწვრივ. 

შესაბიმისად, მნიშვნელოვანია მე-10 მუხლის პირველი პუნქტი სხვაგვარად ჩამოყალიბდეს.  

დოკუმენტში ვკითხულობთ: “დასაშვებია მკაცრად დაცული ბუნებრივად მოთხრილ-

მოტეხილი, ფაუტი, ზეხმელი, მერქნიანი მცენარეების გარემოდან ამოღება, მათ შორის დაცულ 

ტერიტორიებზეც (მხოლოდ ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონაში, 

აღკვეთილის გარკვეულ უბნებზე, დაცულ ლანდშაფტში და მრავალმხრივი გამოყენების 

ტერიტორიაზე), რის თაობაზეც გადაწყვეტილებას თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში იღებენ 

შესაბამისი ტერიტორიის მართვის ორგანოები, ხოლო კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთის შემთხვევაში - გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანო” (მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტი) - შესაძლებელია, ამ ჩანაწერის 

არსებობამ ხელი შეუწყოს დაცული ტერიტორიების მცენარეული საფარის მიზანმიმართულ 

განადგურებას.  

კანონპროექტის მე-15 მუხლის, მე-6 პუნქტის თანახმად: „მკაცრად დაცული ველური 

მცენარეების ან მათი ნაწილების გარემოდან ამოღება დასაშვებია საქმიანობის განხორციელების 

მიზნით. თუ საქმიანობა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ შესაბამისად ექვემდებარება 
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გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, მკაცრად დაცული სახეობების გარემოდან ამოღების 

საკითხი გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქმიანობის განხორციელებაზე გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ის უნდა მოიცავდეს მკაცრად დაცული სახეობების 

ინდივიდების გარემოდან ამოღების აუცილებლობის დასაბუთებას და მკაცრად დაცული 

სახეობების ინდივიდების აღრიცხვის ანგარიშს (ჩამონათვალი, ოდენობები, დასკვნას 

მდგომარეობის შესახებ)“. მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაცია მკაცრად დაცული სახეობების 

შესახებ წარმოდგენილი არ იყოს მხოლოდ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ეტაპზე. 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში აისახოს: 

• მკაცრად დაცული სახეობების ინდივიდების გარემოდან ამოღების აუცილებლობის 

დასაბუთება;  

• მკაცრად დაცული სახეობების ინდივიდების აღრიცხვის ანგარიში (ჩამონათვალი, 

ოდენობების, დასკვნა მდგომარეობის შესახებ);  

ამასთან, საკომპენსაციო და/ან შემარბილებელი ღონისძიებები დადგინდეს არა მხოლოდ 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობებით, არამად ჩაიწეროს გზშ ანგარიშში, როგორც 

ამას  გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი მოითხოვს.  

მე-15 მუხლის მე-8 პუნქტი: „ისეთი საქმიანობის განხორციელებისას რომელიც არ 

ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას („გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ 

მეორე დანართით გათვალისწინებული საქმიანობების შემთხვევაში), მკაცრად დაცული 

სახეობების გარემოდან ამოღების დასაშვებობის საკითხი შესწავლილი უნდა იქნეს სკრინინგის 

განცხადებაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თუ სკრინინგის პროცედურის 

საფუძველზე დადგინდება, რომ დაგეგმილი საქმიანობა გზშ-ს არ ექვემდებარება, მკაცრად 

დაცული სახეობების გარემოდან ამოღების პირობები და საკომპენსაციო და/ან შემარბილებელი 

ღონისძიებები უნდა დადგინდეს მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტით“ - თუ საქმიანობა ითვალისწინებს მკაცრად დაცული სახეობების 

გარემოდან ამოღებას, რატომ არ უნდა დაექვემდებაროს ის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას? 

მით უმეტეს, რომ „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, სამინისტრო 

გადაწყვეტილების მიღების დროს - საქმიანობა ექვემდებარება თუ არა  გზშ-ს, ერთ-ერთ 

კრიტერიუმად განიხილავს ბუნებრივი რესურსების (განსაკუთრებით - წყლის, ნიადაგის, მიწის 
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ბიომრავალფეროვნების) გამოყენებას; ასევე, დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების 

ადგილისა და მის თავსებადობას ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან, სადაც 

გაბატონებულია საქართველოს „წითელი ნუსხის“ სახეობები.  

დოკუმენტის 21-ე მუხლში ვკითხულობთ:  

„1. საქართველოს წითელი ნუსხა აღწერს საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული, 

დროებით ან მუდმივად მობინადრე გარეული ცხოველებისა და ველური მცენარეების 

სახეობების საკონსერვაციო სტატუსს.  

2. მკაცრად დაცული და დაცული სახეობების და ჰაბიტატების ნუსხა აღწერს იმ სახეობებისა და 

ჰაბიტატების ჩამონათვალს, რომელიც საჭიროებენ დაცვის ზოგადი ან სპეციალური 

ღონისძიებების განხორციელებას“. 

საინტერესოა, მკაცრად დაცულ და დაცულ სახეობებს თუ მოიცავს საქართველოს წითელი 

ნუსხა.  

კანონპროექტში ჩამოთვლილი არ არის რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით მოხდება სახეობების 

შეყვანა, როგორც წითელ აგრეთვე, მკაცრად დაცული და დაცული სახეობების და ჰაბიტატების 

ნუსხაში. 

მე-17 მუხლის პირველ პუნქტში ვკითხულობთ: „ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 

გარეულ ცხოველთა საბინადრო გარემოში თვითნებური დაბრუნება (რეინტროდუქცია) და 

საქართველოს ცხოველთა სამყაროსათვის უცხო სახეობების ინტროდუქცია აკრძალულია, 

გარდა იმ სახეობებისა, რომლებიც გამოიყენება მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის მიზნით 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“ აქედან გამომდინარე, ჩანაწერი აღიქმება 

ისე, თითქოს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, რომელიც თავისი შეხედულებებისამებრ ჩათვლის 

საჭიროდ, შეუძლია ბუნებაში გაუშვას გარკვეული სახეობა და გაამართლოს მცენარის დაცვის 

საჭიროებით? ეს ქვეპუნქტი საჭიროებს დაკონკრეტებასა და განმარტებას. 

რეინტროდუქციის შესახებ მუხლი კიდევ უფრო დასახვეწია. კანონპროექტში სრულად 

უგულვებელყოფილია პროცედურები, როგორ უნდა მოხდეს ცხოველთა სახეობების 

რეინტროდუქციის საჭიროების განსაზღვრა, უგულვებელყოფილია კვლევის ჩატარების 

აუცილებლობა, უფლებამოსილების მინიჭების პროცედურები და სხვა. კანონპროექტი ამ სახით 
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ვერ იმოქმედებს სრულყოფილად თუ სულ მცირე, კანონქვემდებარე აქტების მიხედვით მაინც 

არ მოხდა აღნიშნული პროცედურების გაწერა.  

ამავე მუხლის მე-2 პუნქტში ვკითხულობთ: „2. გარეულ ცხოველთა ჰიბრიდიზაცია დაიშვება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამეცნიერო-კვლევითი და სამეურნეო 

მიზნებისთვის შესაბამის სამეცნიერო ორგანიზაციათა დასკვნების საფუძველზე, 

სამინისტროსგან სპეციალურად ამისათვის უფლებამოსილი კომპეტენტური სამსახურის მიერ. 

გარეულ ცხოველთა ჰიბრიდაზაციის წესს შეიმუშავებს და ამტკიცებს სამინისტრო“.  შემუშავდა 

თუ არა აღნიშნული წესი? მუხლის მიხედვით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გადაწყვეტილების 

მიმღები ორგანო, ერთპიროვნულად იქნება სამინისტროს მიერ უფლებამოსილი 

კომპეტენტური სამსახური, რაც საფუძველშივე მცდარია და ასეთი გადაწყვეტილების მიღების 

დროს აუცილებელია დაინტერესებული საზოგადოების მონაწილეობა.   

მე-3 პუნქტის მიხედვით, ნათლად ჩანს რა ტიპის ჰიბრიდული სახეობების გაშვება არის  

შესაძლებელი, თუმცა გაურკვეველია როგორია ნებართვის გაცემის სისტემა. ვინ 

გააკონტროლებს და ვინ იქნება პასუხისმგებელი მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის მიზნით 

გაშვებული ჰიბრიდული ფორმების მონიტორინგზე. ამავდროულად,  არ არის განხილული 

ინვაზიასთან დაკავშირებული  საფრთხეები.  

26-ე მუხლის მე-3 პუნქტში ვკითხულობთ: „მკაცრად დაცული და დაცული სახეობების და 

ჰაბიტატების ნუსხაში შეტანილი ცხოველი მიიჩნევა ტყვეობაში გამრავლებულად, თუ ის არის 

ამ კანონის შესაბამისად მიღებული სანაშენე თაობის შთამომავალი.“ ადვილად გასაგებია, 

რომელ ცხოველს ენიჭება ტყვეობაში გამრავლებულის სტატუსი, თუმცა, როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, კანონპროექტის მიხედვით, შეუძლებელია გავარკვიოთ ძირითადი საკითხები: 

• რომელია დაცული და მკაცრად დაცული სახეობები; 

•  ვის შეუძლია გაამრავლოს სახეობები?  

• როგორ კონტროლდება და მოწმდება ის სანაშენე მეურნეობა, სადაც ცხოველთა 

სახეობების გამრავლება ხდება და რატომ არის უგულვებელყოფილი ის ველური 

სახეობები, რომლებიც ვერ მოხვდებიან ვერც დაცულ და ამავდროულად ვერც მკაცრად 

დაცული სახეობების სიაში? შეგვიძლია თუ არა დავასკვნათ რომ ფიზიკურ პირს 
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შეუძლია სახლის პირობებში გაამრავლოს, მაგალითად: კვერნა, შველი ან მგელი? 

რამდენად დასაშვებია მსგავსი შემთხვევების კონტროლს გარეთ დარჩენა?  

კანონპროექტის 24-ე მუხლის თანახმად, გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა ამა თუ იმ 

სახეობის ან ჰაბიტატის მკაცრად დაცული და დაცული სახეობების და ჰაბიტატების ნუსხაში 

შეტანის ან ნუსხიდან ამოღების თაობაზე გადაწყვეტილებს იღებს კომისია, რომელიც შედგება 

ექსპერტებისგან. ამ ეტაპზე, უცნობია, რამდენად შეეძლება ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება 

დაინტერესებულ საზოგადოებას და რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით შეარჩევს სამინისტრო 

ექსპერტებს.   

დოკუმეტში ვკითხულობთ, რომ მკაცრად დაცული და დაცული სახეობების და ჰაბიტატების 

ნუსხაში შეტანილი სახეობების და ჰაბიტატების დაცვაზე სახელმწიფო კონტროლსა და 

ზედამხედველობას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სამინისტროს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი, საქართველოს ტყის ტერიტორიაზე - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, ხოლო 

დაცულ ტერიტორიებზე, აგრეთვე, „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ” საქართველოს 

კანონის შესაბამისად უფლებამოსილი ორგანო. რადგან, კანონპროექტში გამოყოფილია 

მკაცრად დაცული, დაცული სახეობების და ჰაბიტატების დაცვაზე ზედამხედველი ორგანო, 

გაუგებარია, რომელი უწყება განახორციელებს ზედამხედველობას იმ სახეობებზე, რომლებიც 

მკაცრად დაცული ან დაცული არ არის, ამასთან უნდა განიმარტოს სსიპ დაცული 

ტერიტორიების სააგენტო კვლავ იქნება თუ არა პასუხისმგებელი დაცული ტერიტორიების 

მართვაზე.  

კანონპროექტის თანახმად, ზურმუხტის ტერიტორია მოიცავს ფრინველთათვის სპეციალურად 

დაცულ უბნებს, თუმცა არაა განმარტებული რას ნიშნავს ფრინველთათვის სპეციალურად 

დაცული უბნები, ან როგორ მოხდება მათი მართვა.  

დოკუმენტში ვკითხულობთ: „5. იმ შემთხვევაში თუ საქმიანობა მიეკუთვნება გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსის პირველი დანართის საქმიანობას, საქართველოს კანონის 

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ საფუძველზე ჩატარებული სკოპინგის ფარგლებში 

უნდა დადგინდეს საქმიანობის ზურმუხტის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების 

შესაძლებლობა. თუ კი სამინისტროს მიერ გაცემული სკოპინგის დასკვნა ითხოვს საქმიანობის 
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ზურმუხტის ტერიტორიაზე ზემოქმედების შეფასებას, ამ შეფასების შედეგები აისახება 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშში“ (35-ე მუხლის მე-5 პუნქტი). 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის პირველი დანართში დასახელებული საქმიანობის 

შემთხევაში, სკოპინგის ეტაპზე თუ დადგინდა რომ საქმიანობა მნიშვნელოვან ზემოქმედებას 

მოახდენს ზურმუხტის ქსელის საიტზე (აქვე უნდა განიმარტოს რა იგულისხმება მნიშვნელოვან 

ზემოქმედებაში), მაგრამ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სკოპინგის 

დასკვნაში არ მოითხოვა ზზშ-ს ჩატარება, ამ შემთხვევაში, ჩატარდება თუ არა ზურმუხტის 

ტერიტორიაზე ზემოქმედების შეფასება და აისახება თუ არა ის გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ანგარიშში? 

კანონპროექტის 32-ე მუხლში ვკითხულობთ: „პოტენციური ზურმუხტის ტერიტორიების 

გამოვლენას, შერჩევას და ბერნის კონვენციის სამდივნოსთვის მათი შეფასებისა და სტატუსის 

მინიჭებისათვის (საბოლოო დამტკიცებისთვის) წარდგენას უზრუნველყოფს (ახდენს) 

სამინისტრო“. აღნიშნული მუხლის ინტერპრეტაცია ადვილად შესაძლებელია და ორგვარად 

შეგვიძლია გავიგოთ: პირველ შემთხვევაში, შეგვიძლია ამოვიკითხოთ, რომ პოტენციური 

ტერიტორიების გამოვლენას, შერჩევას და წარდგენას ახდენს მხოლოდ სამინისტრო, რაც 

არასწორია. პოტენციური ტერიტორიების გამოვლენა შეუძლიათ დანტერესებულ მხარეებს, 

სფეროში მომუშავე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ექსპერტებს, რომელთა 

აზრის დაფიქსირება შესაძლოა მოხდეს როგორც ბიოგეოგრაფიულ შეხვედრებზე, ასევე 

სამინისტროსთვის ოფიციალური წერილის მიმართვის საფუძველზე. მეორე - სავარაუდო 

განმარტება შესაძლოა იყოს შემდეგი: სამინისტრო საბოლოოდ გამოვლენილ და არჩეულ 

ტერიტორიას წარუდგენს ბერნის სამდივნოს, რაც უფრო ლოგიკურ განმარტებად შეგვიძლია 

ჩავთვალოთ. იმისათვის, რომ ასეთი გაუგებრობის თავიდან აცილება მოხდეს, აუცილებელია, 

აღნიშნული მუხლის დახვეწა და კონკრეტულად გაწერა.  

35-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად: „იმ შემთხვევაში თუ საქმიანობა მიეკუთვნება 

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მეორე დანართის საქმიანობას, თუ საქმიანობის 

სკრინინგის ფარგლებში არ გამოირიცხა საქმიანობის ზურმუხტის ტერიტორიაზე 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შესაძლებლობა, საქმიანობა აუცილებლად უნდა 

დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. საქმიანობის ზურმუხტის ტერიტორიაზე 



 

 

14 

ზემოქმედების შეფასების შედეგები აისახება გზშ-ს ანგარიშში“. თუ საქმიანობის 

განმახორციელებელი გარემოსდაცვითი შეფასები კოდექსის მე-7 მუხლის, მე-13 პუნქტის 

შესაბამისად გეგმავს მეორე დანართით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებას და 

სკრინინგის ეტაპის გავლის გარეშე წარადგენს სკოპინგის ანგარიშს, ასეთ შემთხვევაში, 

სკრინინგის ფარგლებში ვერ დადგინდება საქმიანობა მოახდენს თუ არა ზურმუხტის 

ტერიტორიაზე ზემოქმედებას. საინტერესოა, ჩატარდება თუ არა ზზშ და როგორ აისახება მისი 

შედეგები გზშ ანგარიშში. 

აგრეთვე, კანონპროექტში არსებული ჩანაწერის ინტერპრეტაცია შეიძლება მოხდეს ისე, რომ 

სკრინინგის ეტაპზე თუ დადგინდა, რომ საქმიანობა ზემოქმედებას არ მოახდენს ზურმუხტის 

ქსელის საიტზე, არ დაექვემდებარება გზშ-ს, რაც წინააღმდეგობაში იქნება გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსთან.  

„8. სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის ან ელექტროენერგიის სფეროში საქმიანობა, 

რომელიც არ ხორციელდება ზურმუხტის ტერიტორიაზე, მაგრამ არ გამოირიცხება მისი 

ზემოქმედება ზურმუხტის ტერიტორიაზე, ექვემდებარება საქმიანობის ზურმუხტის 

ტერიტორიაზე ზემოქმედების შეფასებას“ (35-ე მუხლის მე-8 პუნქტი) - ამ პუნქტში 

იგულისხმება ის საქმიანობები, რომლებიც გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით 

განსაზღვრული არის თუ არ არის?  

ისეთი საქმიანობის დროს, რომელსაც არ მოიცავს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 

პირველი და მეორე დანართი, როგორ მოხდება დაინტერესებული საზოგადოების ჩართვა 

სამინისტროს მიერ საქმიანობის შეთანხმებამდე? როგორ მოხდება ზზშ-ს გაცნობა 

საზოგადოებისთვის?  

დოკუმენტიდან არ ჩანს რომელი უწყება იქნება ზურმუხტის ტერიტორიის მართვაზე 

პასუხისმგებელი სუბიექტი.  

კანონპროექტის 39-ე მუხლში ვკითხულობთ: „ბიოსფერული რეგიონი წარმოადგენს 

სახმელეთო ან/და სანაპირო/საზღვაო ეკოსისტემების ტერიტორიას, რომელიც შექმნილია ამ 

კანონის საფუძველზე და ჩართულია იუნესკოს პროგრამის „ადამიანი და ბიოსფერო“ 

ფარგლებში შექმნილი ბიოსფერული რეზერვატების მსოფლიო ქსელში და რომლის 

დანიშნულებაა ადამიანსა და ბიოსფეროს შორის ეკოლოგიურად, ეკონომიკურად და 
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სოციალურად დაბალანსებული ურთიერთობის ხელშეწყობა და დემონსტრირება“ - 

ბიოსფერული რეგიონი თუ ბიოსფერული რეზერვატი?  

„ადამიანი და ბიოსფეროს“ (MAB) ეროვნული კომიტეტის განმარტება საჭიროა მაშინ, როდესაც 

ტექსტში პირველად გვხვდება MAB განმარტების გარეშე - “ვ. ბიოსფერული რეგიონის 

საკითხებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო თანამშრომლობაში მონაწილეობა, მათ შორის 

UNESCO და MAB-თან წარსადგენი ოფიციალური ანგარიშების დამტკიცება და UNESCO-ს 

ეროვნულ კომისიასთან და MAB-ის ეროვნულ კომიტეტთან კომუნიკაცია” (44-ე მუხლის, მე-3 

პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი).  

დოკუმენტში განმარტებული არ არის ბიოსფერული რეგიონის დამტკიცებამდე 

პროცედურული საკითხები და როგორ უზრუნველყოფს სახელმწიფო დაინტერესებული 

საზოგადოების ჩართვას? მაშინ, როდესაც კანონპროექტის თანახმად, ბიოსფერული რეგიონი 

არის სოციალურ-ეკოლოგიური სისტემის ინტეგრირებული მართვის ინსტრუმენტი, რომლის 

მართვისას უნდა გაითვალისწინონ ადგილობრივი თემების თავისებურებები, არსებული 

საქმიანობა. იგივე კითხვა გვიჩნდება, საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 

ტერიტორიების, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის შექმნის პროცესთან დაკავშირებით. 

კანონპროექტში ჩანაწერი არ არის როგორ მოხდება დაინტერესებული საზოგადოების ჩართვა. 

ვფიქრობთ, დასახვეწია დოკუმენტის სტრუქტურა. კანონპროექტის მნიშვნელოვანი თავი IX 

„პასუხისმგებლობა ბიომრავალფეროვნებისათვის მიყენებულ ზიანზე“ - არ უნდა იყოს თავი VII 

„ველურ მცენარეებითა და გარეული ცხოველებით საერთაშორისო ვაჭრობა“, თავი VIII 

“გენეტიკურ რესურსებზე და მასთან დაკავშირებულ ტრადიციულ ცოდნაზე ხელმისაწვდომობა 

და მათი გამოყენებით მიღებული სარგებლის სამართლიანი და თანაბარი განაწილება“ 

შემდგომ. ვფიქრობთ, რომ ზემოთნახსენები ორი თავის ცალკე ნორმატიულ აქტებად მიღება 

მართებული იქნებოდა.  

კანონპროექტის 90-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად: „1. საქმიანობა, რომელიც მკაცრად 

დაცულ და დაცულ სახეობების პოპულაციებზე და ჰაბიტატებზე, ეკოსისტემურ სერვისებზე და 

ფუნქციებზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ან იწვევს უარყოფით შეუქცევად 

ცვლილებებს, ხორციელდება ალტერნატივების შემოწმების საფუძველზე, რომელიც 

ადასტურებს, რომ საქმიანობის მიზანი არ მიიღწევა სხვა საშუალებით, რომელიც გამორიცხავს 
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ან მინიმუმამდე დაიყვანს ზიანს“ - გარდა იმისა, რომ დოკუმენტის სხვადასხვა ნაწილში 

აკრძალულია მსგავსი საქმიანობები და ქმედებები, დასკვნით ნაწილში ირკვევა რომ ის 

საქმიანობა, რომელიც მკაცრად დაცულ, დაცული სახეობების პოპულაციებზე და ჰაბიტატებზე, 

ეკოსისტემურ სერვისებზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ან იწვევს, შესაძლოა 

მაინც განხორციელდეს ალტერნატივების შემოწმების საფუძველზე. დღეისათვის, არსებული 

პრაქტიკის გათვალისწინებით, თუ როგორ ხდება საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ, 

ალტერნატივების წარმოდგენა სხვადასხვა დოკუმენტებში, ვფიქრობთ, რომ ამ ჩანაწერის 

არსებობა ხელს შეუშლის საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვას.  

კანონპროექტის 90-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმა: „თუ კი საქმიანობა იწვევს ამ კანონით 

დაცულ ჰაბიტატებზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას, საქმიანობა დასაშვებია მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ინტერესთა შეპირისპირების საფუძველზე, საჯარო ინტერესების 

დაცვის განსაკუთრებული უპირატესი მიზანი ამას ამართლებს და არ არსებობს საქმიანობის 

სხვა ტერიტორიაზე ან ნაკლები ხელყოფით განხორციელების ალტერნატიული 

შესაძლებლობა“; 

კანონპროექტის მიხედვით ალტერნატივების შემოწმება და ინტერესთა შეპირისპირება უნდა 

მოხდეს იმ საქმიანობებთან დაკავშირებით, რომლებიც: 

• მკაცრად დაცულ და დაცულ სახეობების პოპულაციებზე და ჰაბიტატებზე, 

ეკოსიტემურ სერვისებზე და ფუნქციებზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას 

ახდენს ან იწვევს უარყოფით შეუქცევად ცვლილებებს; 

• დაცულ ჰაბიტატებზე მნიშვნელოვან უარყოფითი ზეგავლენს ახდენს;  

90-ე მუხლით, გათვალისიწინებული ალტერნატივების შემოწმებისა და ინტერესთა 

შეპირისპირების შედეგები უნდა აისახოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში. 

თუკი საქმიანობა არ ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, საქმიანობის 

განხორციელების უფლების მოპოვებაზე წარდგენილი განცხადება უნდა შეიცავდეს ანგარიშს 

აღნიშნული მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე (90-ე მუხლის მე-7 პუნქტი). გაუგებარია, 

რატომ არ უნდა დაექვემდებაროს საქმიანობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, მაშინ 

როდესაც, ის მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს  ბიომრავალფეროვნებაზე.  


