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 შესავალი  

ორჰუსის კონვენციის1 განხორციელების მეექვსე ეროვნული ანგარიშის პროექტი არ მოიცავს 

რიგ საკითხებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია კონვენციის ეფექტიანი აღსრულებისთვის. ასევე, 

კონვენციით მონიჭებული უფლებების - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და 

მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მონაწილეობის სრულყოფილად სარგებლობისათვის, მთავარ დამაბრკოლებელ გარემოებებს 

წარმოადგენს.  

 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

ანგარიშის ნაწილი - VIII. მე-4 მუხლის განხორციელების დროს წამოჭრილი წინააღმდეგობები  

ანგარიშში ვკითხულობთ: „არის შემთხვევები, როდესაც ინფორმაციის დიდი მოცულობის ან 

საკითხის კომპლექსურობის გამო 10 სამუშაო დღე არასაკმარისია მისი მოძიება/გაცემისათვის. 

ასეთ შემთხვევაში ინფორმაციის მომთხოვნს ეგზავნება შუალედური პასუხი ახსნა-

განმარტებით“. საბუკო, მეტწილად, ინფორმაციას დროულად იღებს, თუმცა არის შემთხვევები, 

როდესაც პასუხი განსაზღვრული ვადის ფარგლებში არ იგზავნება, ამასთან დაკავშირებით კი, 

შუალედური პასუხის მოწოდება არასოდეს მომხდარა. მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო 

უწყებების მიერ, ხდებოდეს ინფორმაციის მომთხოვნისათვის შუალედური პასუხის გაგზავნა, 

დამატებითი დროის საჭიროებასთან დაკავშირებით.   

 

 

 
1  „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში მართლმსაჯულებბის საკითხებზე ხელმისაწვდომობის“ კონვენცია - 

https://bit.ly/34XlFSj  

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29154
https://bit.ly/34XlFSj
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ანგარიშის ნაწილი - XI. საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული და სხვა ზომები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მოგროვება-გავრცელების შესახებ მე-5 

მუხლის დებულებების განხორციელებას 

ორჰუსის კონვენციის თანახმად, თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდების პროცედურის გამჭვირვალეობა და 

ინფორმაციის ადვილად ხელმისაწვდომობა. 

ანგარიშში არ არის ნახსენები მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც ართულებს გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. კერძოდ, 2018 წელს გაუქმდა გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნების სამინისტროს ვებ-გვერდი - moe.gov.ge, რის შესახებაც არ მომხდარა განცხადების 

გავრცელება და არც გვერდზე დაცული ინფორმაციის სრულად გადატანა გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ამჟამინდელ ვებ-გვერდზე (mepa.gov.ge). ამ მოვლენამ 

არათუ გაუადვილა საზოგადოებას წვდომა გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე, პირიქით, 2018 

წლამდე არსებული ინფორმაციის მოძიება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

დოკუმენტაციის მოპოვება, პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა.  

დღეისათვის, სკრინინგის, სკოპინგის, გზშ, სგშ  განცხადებების ერთ განყოფილებაში ქაოტურად 

განთავსება, კატეგორიზაციის გარეშე, ართულებს დაინტერესებული საზოგადოებისათვის  

სასურველი ინფორმაციის მოპოვებას. 

 

საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ანგარიშის ნაწილი - XV. საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული და სხვა ზომები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ მე-6 მუხლში მოცემული დებულებების განხორციელებას, რომელიც ეხება 

კონკრეტულ საქმიანობებზე გადაწყვეტილების მიღებაში საზოგადოების მონაწილეობას 

➢ კონვენციის თანახმად,   ყოველი მხარე უზრუნველყოფს საზოგადოების მონაწილეობას 

ადრეულ ეტაპზე, როდესაც ვარიანტები ღიაა და საზოგადოებას აქვს მასში ეფექტური 

მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. 

მეექვსე ანგარიშში, ნახსენები არ არის გადაწყვეტილების მიღების საწყის ეტაპზე 

დაინტერესებული საზოგადოების სათანადოდ, დროულად და ეფექტიანად 
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ინფორმირებულობისათვის დამაბრკოლებელი ფაქტორი. კერძოდ, 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მთავრობასა და კომპანიებს შორის გაფორმებული 

თანამშრომლობის მემორანდუმები. ანგარიშში ვკითხულობთ: „ენერგეტიკული 

პროექტის დაწყებამდე დაინტერესებული მხარე სემგს-ს წარუდგენს ტექნიკურ-

ეკონომიკურ კვლევას. დადებითი შეფასების საფუძველზე, მთავრობის თანხმობის 

შემთხვევაში იწყება დეტალური კვლევები, კერძოდ, გარემოსა და სოციალურ სფეროზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება, პროექტის „სარგებლიანობის“ 

განსაზღვრა ქვეყნის ენერგოსისტემის, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, დასაქმებისა და სხვა მიმართულებებით. ამასთან, მიუხედავად 

პროექტის ენერგეტიკულ-ეკონომიკურად მომგებიანი ხასიათისა, მშენებლობის 

ნებართვა არ გაიცემა გზშ-ის ნებართვის გარეშე, რომლის მიღებისთვის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია საზოგადოების სრულყოფილი ინფორმირებულობა 

ადრეულ ეტაპზე და საჯარო განხილვების ჩატარება გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მათი ეფექტიანად ჩართულობის მიზნით.“  

საბუკო 2019 წლიდან ადვოკატირების კამპანიას ეწევა კვერნაკის ქედზე დაგეგმილი ორი 

ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით, ესენია: სს 

„კავკასიის ქარის კომპანიის“ კასპის ქარის ელექტროსადგური და შპს „ჩალიკ ჯორჯია 

ვინდის“ ნიგოზას ქარის ელ.სადგური. უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე შემთხვევაში 

კომპანიასა და მთავრობას შორის მემორანდუმი გაფორმდა გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების პროცედურების დაწყებამდე, პროექტის განხორციელების 

ადგილმდებარეობა კი, სწორედ მემორანდუმის ფარგლებში შეთანხმდა. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვა, ფაქტობრივად, უკვე 

შეთანხმებულ პროექტზე ხდება და შემდგომ რაიმე ცვლილების მისაღწევად და მათი 

აზრის გასათვალისწინებლად დიდი ძალისხმევაა საჭირო. შესაბამისად, ეს  პრაქტიკა 

ვერ უზრუნველყოფს კონვენციის მოთხოვნის შესრულებას საზოგადოების 

მონაწილეობასთან დაკავშირებით, მაშინ, როდესაც ვარიანტები ღიაა და საზოგადოებას 

აქვს მასში ადრეულ ეტაპზე ეფექტური მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა.  

➢ გარკვეულ შემთხვევებში დარღვეულია კონვენციის მე-3 პუნქტის მოთხოვნების 

შესრულება, იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოების მანაწილეობის 

პროცედურების ვადები გონივრული და საკმარისი იყოს ინფორმირებისათვის, 
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გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტური მომზადებისა და მონაწილეობისთვის. 

მოსაზრებების წარდგენის ვადების დარღვევა უკავშირდება სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, სამინისტროს მიერ, ადმინისტრაციული წარმოების 

შეჩერებისა და გაგრძელების შემდგომ,  საზოგადოებისთვის საკუთარი მოსაზრებების 

წარსადგენად დადგენილ განსხვავებულ ვადებს. მაგალითისთვის, სს „კავკასიის ქარის 

კომპანიის“ კასპის ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტზე სამინისტროს 

მიერ ორჯერ შეჩერდა ადმინისტრაციული წარმოების პროცესი. პირველად წარმოების 

გაგრძელებისას, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაციაზე, სამინისტროს 

მიერ, მოსაზრებებისა და შენიშვნების წარდგენის ვადა შეესაბამებოდა გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსის მოთხოვნებს (განისაზღვრა 40 დღე); თუ პირველი 

ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შემთხვევაში, სამინისტრომ კომპანიას 

კანონმდებლობის შესაბამისად მოსაზრებების წარსადგენად 40 დღე მისცა, მეორედ 

ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შემდგომ, მოსაზრებების წარდგენისათვის 

სამინისტრომ მხოლოდ 11 დღე განსაზღვრა. ეს ყოველივე არ ემყარება  ორჰუსის 

კონვენციის მოთხოვნას გონივრული ვადების დაწესებასთან დაკავშირებით. 

ადმინისტრაციული წარმოების არაერთხელ შეჩერება-გაგრძელება, საზოგადოებას 

დაბრკოლებას უქმნის სრულყოფილად მიიღოს ინფორმაცია პროექტის შესახებ და იყოს 

ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  

➢ (g) მე-7 პუნქტთან დაკავშირებით: რომ საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურის 

განმავლობაში საზოგადოებას საშუალება ჰქონდეს წარადგინოს თავისი შენიშვნები, 

ინფორმაცია, ანალიზი თუ მოსაზრებები, რომელსაც იგი შემოთავაზებულ 

საქმიანობასთან დაკავშირებულად მიიჩნევს;  

მე-8 პუნქტთან დაკავშირებით: რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

საზოგადოების მონაწილეობის შედეგებს სათანადო ყურადღება მიექცეს; 

ორჰუსის კონვენციის თანახმად, საზოგადოებას უფლება აქვს წარადგინოს ნებისმიერი 

შენიშვნა, ინფორმაცია, ანალიზის შედეგი ან აზრი, რომელსაც იგი შემოთავაზებული 

საქმიანობისთვის შესატყვისად მიიჩნევს და მათ მონაწილეობის შედეგებს კი, სათანადო 

ყურადღება უნდა მიექცეს. ანგარიშში არ არის ნახსენები, რომ სამინისტროს მიერ, რიგ 

შემთხვევებში, არ ხდება საზოგადოების აზრის გათვალისწინება, რასაც არგუმენტაციის 

ნაკლებობით ხსნიან. მაგალითისთვის, შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ნიგოზას ქარის 
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ელ.სადგურის სკოპინგის დასკვნაში2 წერია: „სამინისტროს ოფიციალურ ელექტრონულ 

ფოსტაზე (eia@mepa.gov.ge) დაინტერესებული საზოგადოების მიერ წარმოდგენილი 

იქნა წერილობითი მოსაზრებები სადაც მოსახლეობა ითხოვს არ გაიცეს აღნიშნულ 

საქმიანობაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება კვერნაკის ქედზე მობინადრე 

ფრინველებზე შესაძლო ზემოქმედების გამო. აღნიშნული შენიშვნები, შესაბამისი 

არგუმენტების არარსებობის გამო, ასევე იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ 

ზოგიერთ შემთხვევაში ვერ ხერხდება შენიშვნის ავტორთა იდენტიფიცირება არ იქნა 

მხედველობაში მიღებული.“ ამ შემთხვევაში,  არ არსებობს საკმარისი საფუძველი იმის 

დასადგენად საზოგადოების აზრის გაუთვალისწინებლობა, ხომ არ არის სამინისტროს 

სუბიექტური გადაწყვეტილება? დაირღვა, თუ არა საზოგადოების უფლება მათი 

მოსაზრებების სამინისტროს გადაწყვეტილებაში ასახვასთან დაკავშირებით, მათი  

მონაწილეობის შედეგებს კი, სათანადო ყურადღება არ მიექცა.  ამის დასადგენად, 

სკოპინგის დასკვნა, საკმარის ინფორმაციას არ იძლევა. მსგავსი შემთხვევები, შესაძლოა 

პირდაპირ არღვევდეს ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნებს ზემოხსენებულ პუნქტებთან 

დაკავშირებით. 

➢ (i) მე-9 პუნქტთან დაკავშირებით: რომ, სათანადო პროცედურის შესაბამისად, 

საზოგადოება სწრაფად იქნეს ინფორმირებული მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ; 

ანგარიშში დასახელებულია გადაწყვეტილების მიღებისთვის გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსით დადგენილი ვადები. მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციის 

მოთხოვნა დაცულია და გადაწყვეტილება მიღების შემდეგ ვადის დაცვით ქვეყნდება, 

მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს თავად გადაწყვეტილების მიღების ვადების 

დარღვევა.  

არსებობს მთელი რიგი პროექტები, რომელთა შესახებაც გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსით განსაზღვრული ვადის განმავლობაში არ ხდება გადაწყვეტილების მიღება. 

ადმინისტრაციულ წარმოებათა  რამდენჯერმე შეჩერება-გაგრძელება ართულებს 

საზოგადოებისთვის სრული ინფორმაციის მიწოდებას, მით უმეტეს, რომ ეს 

პროცედურები ვადის დადგენის გარეშე ხდება. შესაბამისად, საზოგადოებისთვის 

 
2 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 მაისის #44 

სკოპინგის დასკვნა, 
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რთულია ინფორმირებული იყოს სამინისტროს მიღებული გადაწყვეტილებების 

შესახებ, თუ ყოველდღიურად არ უწევს მონიტორინგს სამინისტროს ვებ-გვერდს.  

➢ ანგარიშში ვკითხულობთ: „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების 

აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის დადგენილების (N181, 23/03/2020) შესაბამისად, სკოპინგის დასკვნისა და 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისთვის დაწყებულ ადმინისტრაციულ 

წარმოებაში საზოგადოების მონაწილეობა და მოსაზრებების/შენიშვნების წარდგენა 

განხორციელდა წერილობით ან/და ელექტრონული საშუალებით, კოდექსით 

დადგენილი წესის შესაბამისად“.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს არ ტარდებოდა სხვადასხვა 

ინფასტრუქტურული პროექტების საჯარო განხილვები, რაც მნიშვნელოვნად 

ზღუდავდა საზოგადოების უფლებას გადაწყვეტილების პროცესში ეფექტურ 

მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ამ დროის განმავლობაში მთელ რიგ პროექტებზე 

საჯარო განხილვების მოწყობის გარეშე გაიცა გადაწყვეტილებები. მაგალითისთვის, შპს 

„ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ქარის ელექტროსადგურის (ნიგოზა, 50 მგვტ) მშენებლობისა 

და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემისთვის დაწყებული 

ადმინისტრაციული წარმოება განხორციელდა საჯარო განხილვის ჩატარების გარეშე, 

საზოგადოების მონაწილეობა და მათ მიერ მოსაზრებებისა და შენიშვნების წარდგენის 

შესაძლებლობა კი, უზრუნველყოფილი იყო მხოლოდ წერილობით. ამ ყოველივემ 

შეზღუდა დაინტერესებული საზოგადოების ეფექტიანი მონაწილეობა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  

 

 

ანგარიშის ნაწილი - XVI. მე-6 მუხლის განხორციელების დროს წამოჭრილი 

წინააღმდეგობები აღწერეთ, თუ რა წინააღმდეგობები შეხვდა მე-6 მუხლის 

დებულებების შესრულებას 

ანგარიშში კონვენციის მე-6 მუხლის, საზოგადოების მონაწილეობის გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში განხორციელების ერთ-ერთ წინააღმდეგობად დასახელებულია ის, 

რომ საზოგადოების ინტერესი ძირითადად ეხება მსხვილ პროექტებს, მოსახლეობას 

დაბალი ინტერესი და გარემოს საკითხებისადმი ცნობიერების დაბალი დონე აქვთ.  
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საბუკო სხვადასხვა კვლევების დროს თანამშრომლობს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. 

ისინი მეტწილად ინტერესს იჩენენ გარემოსდაცვითი საკითხების მიმართ და აქვთ 

მნიშვნელოვანი ცოდნა საკუთარი საცხოვრებელი გარემოს, ბიომრავალფეროვნების 

შესახებ, ასევე, ფლობენ ინფორმაციას გარემოსთან დაკვშირებულ საფრთხეებზე.  

ანგარიშის ნაწილი - XXVI. დამატებითი ინფორმაცია მე-8 მუხლის დებულებების 

პრაქტიკული გამოყენების შესახებ მოგვაწოდეთ მეტი ინფორმაცია მე-8 მუხლში 

მოცემული საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

საზოგადოების მონაწილეობის შესახებ დებულებების პრაქტიკული გამოყენების 

თაობაზე 

ანგარიშში ვკითხულობთ: „2017-2020წწ ჩატარდა „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის 5, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციების 

მოთხოვნით - 8 საჯარო განხილვა სამუშაო ჯგუფთან ერთად. საბუკო მონაწილეობდა 

ჩატარებულ განხილვებში, თუმცა გვსურს განვმარტოთ, ნორმატიული აქტის განხილვის 

პროცესი. 2020 წლის იანვარში, საბუკომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მწვანე 

ალტერნატივასა და ნაკრესთან ერთად, გაავრცელა განცხადება3. ორგანიზაციების ერთ-

ერთი მოთხოვნა იყო სამინისტროს შეემუშავებინა მონაწილეობითი და გამჭვირვალე 

მექანიზმი კანონპროექტის ტექსტის დასახვეწად. მიუხედავად იმისა, რომ  შეიქმნა 

სამუშაო ჯგუფი და ჩატარდა შიდა სამუშაო ჯგუფის განხილვები, გარკვეული დროის 

შემდგომ პროცესი შეწყდა და ნორმატიული აქტის ბოლომდე გადამუშავება არ 

მომხდარა.   

 

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა 

ანგარიშის ნაწილი - XXVIII. საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული და სხვა ზომები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ მე-9 მუხლის დებულებების განხორციელებას მართლმსაჯულებაზე 

ხელმისაწვდომობის შესახებ 

 
3 არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ კანონპროექტთან დაკავშირებით - 

https://bit.ly/3evqTYr  

https://bit.ly/3evqTYr
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ორჰუსის კონვენციის თანახმად, ყოველი მხარე ვალდებულია უზრუნველყოს და 

საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს ადმინისტრაციული და იურიდიული 

მოკვლევის პროცედურასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და განიხილოს შესატყვისი 

დახმარების მექანიზმების ჩამოყალიბების საკითხი, რათა მიღწეულ იქნეს 

მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული ფინანსური და სხვა სახის დაბრკოლების გადალახვა 

ან შემცირება.  

ანგარიშში, მითითებულია, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ნებისმიერ პირს 

შეუძლია საჯარო დაწესებულების მიერ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევა 

გაასაჩივროს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში, ან სასამართლოში. ანგარიშის თანახმად, 

გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სამართალწარმოება 

ხორციელდება ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების 

შესაბამისად, რომელიც სრულად შეესებამება ორჰუსის კონვენციით დადგენილ მოთხოვნებს.  

დღეს, არსებული პრაქტიკა ვერ პასუხობს ორჰუსის კონვენციის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის 

მოთხოვნებს, რაც ანგარიშში ნახსენები არ არის. კერძოდ, შეზღუდულია ზემდგომ 

ადმინისტრაციულ ორგანოში გასაჩივრების საშუალება, რასაც განაპირობებს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტებში მითითებული ჩანაწერი, რომ ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო 

სასმართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. მაგალითისთვის, საქართველოს 

მთავრობის მიერ, საბუკოს უარი ეთქვა  სს“კავკასიის ქარის კომპანიის“ კასპის ქარის 

ელექტროსადგურის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის ბრძანების ბათილად ცნობის 

შესახებ. მთავრობის ადმინისტაციის განმარტებით, ამის საფუძველს სადავო ბრძანებაში 

მითითებული გასაჩივრების ფორმა და წესი წარმოადგენს, რომლის გათვალისწინებით, აქტი 

შესაძლოა გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიაში. ეს პრაქტიკა ქმნის როგორც ფინანსურ, ასევე პროცედურულ დაბრკოლებებს 

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლებით სარგებლობასთან დაკავშირებით, 

ვინაიდან, სასამართლოში გადაწყვეტილების გასაჩივრება დაკავშირებულია ფინანსურ 

შესაძლებლობებთან. ასევე, არ ხდება მართლმსაჯულებაზე დროულად ხელმისაწვდომობა, 

რასაც Covid-19 პანდემიით გამოწვეული გაჭიანურებული სასამართლო პროცესები 

განაპირობებს.  
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დღეისათვის, სასამართლო არ აჩერებს ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი 

აქტის მოქმედებას, რის გამოც, სხვადასხვა სადავო პროექტებზე ადმინისტრაციული 

წარმოებები გრძელდება. მიუხედევად ხარვეზებისა შესაძლოა გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებაც კი გაიცეს საქმიანობაზე, მაშინ როდესაც სკოპინგის დასკვნა არის 

გასაჩივრებული. ეს გარემოება, დამატებით მოითხოვს საზოგადოებისგან კვლავ 

სასამართლოსთვის მიმართვას, შესაბამისად, საქმიანობაზე მართლმსაჯულების 

ხელმისაწვდომობა არათუ მარტივდება, არამედ იქმნება პროცედურული სირთულეები და 

დამატებითი დაბრკოლება წარმოიშობა. მაგალითისთვის, 2020 წლის 10 ივნისის თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს განჩინების თანახმად, არ დაკმაყოფილდა საბუკოს შუამდგომლობა 

კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს “ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ქარის ელექტროსადგურის (ნიგოზა 

მგვტ) მშენებლობისა და ექსპულატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 21 მაისის N2-425 ბრძანების 

მოქმედების შეჩერების თაობაზე.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანია ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემური 

გარემოებების გათვალისწინება და ასახვა ანგარიშში, ასევე სამომავლოდ, მათი გადაჭრა, რათა 

საზოგადოებამ შესძლოს ორჰუსის კონვენციით მინიჭებული სამი ძირითადი უფლების 

ეფექტურად გამოყენება.  


