
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

12 ნოემბერი, 2020 წელი 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: office@sabuko.org 

„საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის - საბუკოს“  განცხადება 

სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ კასპის  ქარის ელექტროსადგურის 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე წარმოდგენილ 

ინფორმაციასთან დაკავშირებით 
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2019 წლის სექტემბრიდან “საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის - საბუკო” წარმართავს 

ადვოკატირების პროცესს, კასპის მუნიციპალიტეტში, კვერნაკის ქედზე, დაგეგმილი ქარის 

ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით. 

კვერნაკის ქედი წარმოადგენს “ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის 

კონვენციით” (ბერნის კონვენცია) დაარსებულ “ზურმუხტის ქსელის” უბანს (Kvernaki – 

GE0000046). ამასთანავე, ქედი, “ფრინველთა დირექტივის” (საბჭოს დირექტივა „გარეული 

ფრინველების კონსერვაციის შესახებ“) თანახმად შექმნილი, ფრინველთა სახეობებისათვის 

დაცვის სპეციალური არეალია - (KVERNAKI  SPA 10).  

სწორედ, კვერნაკის ქედის ღირებულება და მნიშვნელობა ფრინველთა კონსერვაციისთვის, 

განაპირობებს იმას, რომ ტერიტორია სათანადოდ იყოს დაცული სახეობებისთვის საფრთხის 

შემცველი ინფრასტრუქტურული პროექტებით გამოწვეული უარყოფითი ზემოქმედებისგან. 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) პროცედურების სრულყოფილად ჩატარება კი, 

ამისათვის აუცილებელი წინაპირობაა. სანაცვლოდ, პროექტზე მიმდინარე ადმინისტრაციულმა 

წარმოებამ, ცხადად აჩვენა მთელი რიგი მანკიერებები, რომლებიც თან ახლავს 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესს.  

აქვე აღვნიშნავთ, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაითვალისწინა 

საბუკოს მოსაზრებები პროექტის დოკუმენტაციის ხარვეზებით მომზადებასთან 

დაკავშირებით, რაც წესით, მათ მიერ, უარის თქმის გადაწყვეტილების საფუძველი უნდა 

გამხდარიყო, თუმცა მივიღეთ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მოთხოვნებთან  

შეუსაბამო ქმედებები.  

პირველ რიგში, მთავრობასა და კომპანიას შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

პროცესის დაწყებამდე, გაფორმებული მემორანდუმი სამინისტროს ხელს უშლის. 

კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით, მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. ამის 

გამოხატულებაა კომპანიისთვის ხარვეზების გამოსასწორებლად არაერთხელ მიცემული 

შესაძლებლობა (ორჯერ ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება). ამასთანავე, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვა, ფაქტობრივად, მემორანდუმით 

უკვე შეთანხმებულ პროექტზე, ვერ უზრუნველყოფს ორჰუსის კონვენციის ვალდებულების 

შესრულებას საზოგადოების ეფექტურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით.  

საზოგადოების მონაწილეობისათვის და გადაწყვეტილების მისაღებად გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსით განსაზღვრული ვადები უგულებელყოფილია სამინისტროს მიერ. ამის 

უკანასკნელი მაგალითია, 2020 წლის 9 ნოემბერს საბუკოსა და BirdLife International-ის 

მომზადებულ შენიშვნებზე კომპანიის პასუხის  გამოქვეყნება. 

ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი შენიშვნები, პირველ რიგში, 

მიემართებოდა სამინისტროს, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გასათვალისწინებლად. 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29214
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მესამედ, კომპანიის მიერ დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა და ამ ინფორმაციაზე 

სამინისტროს მიერ საზოგადოებისთვის მოსაზრებების წარსადგენად განსაზღვრული 

ოთხდღიანი ვადა, არავითარ სამართლებრივ საფუძველს არ ემყარება.  მიუხედავად იმისა, რომ 

სამინისტრო სამჯერ ეცადა კომპანიას გამოესწორებინა ხარვეზები, ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ 

შინაარსობრივად, ის საკითხები რაზეც საბუკო და თავად სამინისტრო მიუთითებდა კვლავ 

პრობლემურად რჩება.  

კომპანიის მესამედ წარმოდგენილი ინფორმაციაც ვერ პასუხობს იმ ნაკლოვანებებს, რომლებიც 

შეეხება ალტერნატივების განხილვას, ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასებასა და 

ქარის სადგურების (სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ და შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“) 

მოსალოდნელი კუმულაციური ზემოქმედების საკითხებს.  

სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ მოსაზრება, რომ ხარვეზებთან დაკავშირებით საბუკოს “დასკვნა 

დაუსაბუთებელია, არ ეყრდნობა ფაქტიურ გარემოებებს და მიკერძოებულია. კომპანიამ გზშ-ს 

დოკუმენტი წარადგინა ყველა რეგულაციის გათვალისწინებით და პროცესი მიმდინარეობს 

საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით. ამასთან ერთად, ზემოთხსენებულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, არაერთხელ წარდგენილი აქვს შესაბამისი არგუმენტირებული ახსნა 

განმარტებები” -  სინამდვილეს არ შეესაბამება. ვინაიდან, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ 

სამინისტრომ გაიზიარა საბუკოს მოსაზრებები და ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად ორჯერ 

შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება.   

მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე პროცესი თანხვედრაში იყოს სამინისტროს გაცხადებულ 

პოლიტიკასთან ზურმუხტის ქსელის მართვასთან დაკავშირებით. ვინაიდან, (1) არ არსებობს 

შესაბამისი ხარისხის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაცია იმის დასადგენად 

მოახდენს, თუ არა დაგეგმილი საქმიანობა უარყოფით მნიშვნელოვან ზეგავლენას ბერნის 

კონვენციით დაცულ სახეობებზე, არ არსებობს საკმარისი წინაპირობა იმისათვის, რომ 

სამინისტრომ საქმიანობა შეითანხმოს; (2) საქმიანობა არ უკავშირდება უპირატეს საჯარო 

ინტერესს; სამინისტრომ უარი უნდა უთხრას კომპანიას საქმიანობის ამ სახით 

განხორციელებაზე, მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ არ მომხდარა ალტერნატივების 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მოთხოვნების დაცვით განხილვა.  

კიდევ ერთხელ, პარტნიორ ორგანიზაცია - BirdLife International-თან ერთად მოვუწოდებთ 

სამინისტროს:  

• არ გასცეს დადებითი გადაწყვეტილება ამგვარი ნაკლოვანებებით მომზადებული 

დოკუმენტაციის საფუძველზე, როდესაც სამინისტროს მოთხოვნები არ არის 

დაკმაყოფილებული კომპანიის მიერ; უარი ეთქვას კომპანიას კვერნაკის ქედზე 

პროექტის განხორციელებაზე; 

• სამინისტრომ მხედველობაში უნდა მიიღოს კუმულაციური ზემოქმედება, რომელიც 

შესაძლოა გამოიწვიოს დაგეგმილი პროექტების განხორციელებამ და საფრთხე შეუქმნას 
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ბერნის კონვენციით დაცულ სახეობებს, ასევე, კვერნაკის ქედს, როგორც ზურმუხტის 

ქსელის საიტს; 

• როგორც ბერნის კონვენციის ხელმომწერმა, საქართველომ უნდა შეასრულოს 

კონვენციით გათვალისწინებული მოთხოვნები, აგრეთვე, ის ვალდებულებები, 

რომლებიც ეკისრება ასოცირების ხელშეკრულებით. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მსგავსი დოკუმენტაცია, რომელიც კვალიფიციურად ვერ 

აფასებს გარემოზე მოსალოდნელ ზემოქმედებას,  სამინისტროს არ აძლევს შესაძლებლობას 

გასცეს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება. დადებითი გადაწყვეტილება შეუსაბამო იქნება 

როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობასთან. 

 


