
 
 

საქართველოს ეროვნული პლატფორმა გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსში დაგეგმილ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ეხმიანება 

 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის 
საქართველოს ეროვნული პლატფორმა საქართველოს მთავრობის მიერ 
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) და გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების (გზშ) კანონმდებლობაში, გარემოსდაცვითი 
შეფასების კოდექსში დაგეგმილ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ეხმიანება. 
 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის 
საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მესამე სამუშაო ჯგუფი 
(ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, კლიმატის ცვლილებები) შეშფოთებულია 
საქართველოს ხელისუფლების მიერ განზრახული საკანონმდებლო 
ცვლილებების გამო.  
 
აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ეს წარმატებული კანონი მიღებულ იქნა 
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით  ნაკისრი 
ვალდებულებების ფარგლებში. მიგვაჩნია, რომ მასში დაგეგმილი 
ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილება უნდა შეჯერდეს ევროკავშირთან, 
როგორც ამას ასოცირების შეთანხმების პირობები მოითხოვს.  
 
აუცილებლად მიგვაჩნია, ასევე, მსგავსი საკანონმდებლო ცვლილებების 
თაობაზე კონსულტაციების გამართვა სხვა ევროპულ დაინტერესებულ 
მხარეებთანაც, როგორიცაა, მაგალითად, ევროპის ეკონომიკური კომისია, 
კანონმდებლობის შემუშავებაში ჩვენი ქვეყნისთვის აღმოჩენილი 
მხარდაჭერისთვის, და ორჰუსის კონვენციის  სეკრეტარიატი. 
 
ჩვენი მოსაზრებით, დაგეგმილი ცვლილებები აუარესებს არსებულ კანონს 
და ამცირებს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი და გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასებების პოლიტიკურ წონას. მიგვაჩნია, რომ ის ასევე ამცირებს 
მოქალაქეების შესაძლებლობას გავლენა იქონიონ გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესზე.  
 
გარდა ამისა, აღნიშნული ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც სგშ/გზშ 
გადადის არა სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს, არამედ საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის, გარემოს ეროვნული სააგენტოს 
ფუნქციებში, წარმოშობს მწვავე ინტერესთა კონფლიქტებს, რამეთუ 



აღნიშნული სააგენტო იძენს როგორც გზშ გარემოსდაცვითი შეფასებების 
განხილვის, ისე მონიტორინგის და ამჯერად უკვე გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების მიღების უფლებას. აღნიშნულ საფრთხეებს დამატებით 
აძლიერებს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა, რომელიც მოითხოვს 
გარემოს ეროვნული სააგენტოსგან გარემოს შესახებ მონაცემების გაყიდვით 
კომერციული შემოსავლების მიღებას და არა გარემოს შესახებ მონაცემების 
ღიად და თავისუფლად გავრცელებას, რაც უდაოდ ინტერესთა 
კონფლიქტის დამატებითი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. 
 
აგრეთვე, შემაშფოთებელია ზოგადად გარემოს დაცვის სფეროს დაკნინების 
კიდევ ერთი მცდელობა. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ 
გააერთიანა სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის უწყებები, 
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა მნიშვნელოვნად შესუსტდა. კანონში 
გათვალისწინებული ცვლილებებით კი მას ერთმევა გარემოსდაცვითი 
პოლიტიკის წარმოების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რაც არ 
შეიძლება დარჩეს ყურადღების მიღმა.  
 
საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მესამე სამუშაო ჯგუფი 
მზადყოფნას გამოთქვამს შეხვდეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის ახალ მინისტრს და გაუზიაროს მას ჯგუფის წევრების 
მოსაზრებები დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით.  
 
იმედი გვაქვს, რომ კანონმდებლებიც გამოიჩენენ ყურადღებას და არ 
მიიღებენ შემოთავაზებულ ცვლილებებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
საქართველოს ხელისუფლება გადადგამს საქართველოსა და ევროკავშირს 
შორის ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების, 
დემოკრატიზაციისა და საზოგადოებრივ-ეროვნული ინტერესების  
საწინააღმდეგო ნაბიჯებს. 
 
 
 
 
 


