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საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს
ბატონ ირაკლი კობახიძეს
ბატონო ირაკლი,
მოგმართავთ თხოვნით, განახორციელოთ კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების ინიცირება,
რომელთა შედეგად დაწესდება სოციალური შეღავათები/კომპენსაციები სამსახურებრივი მოვალეობის
დროს დაღუპული გარემოს დაცვის სფეროს მუშაკების (გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებები - დაცულის ტერიტორიების სააგენტოს, ეროვნული
სატყეო

სააგენტოს,

გარემოსდაცვითი

ზედამხედველობის

დეპარტამენტის/გარემოს

დაცვის

ინსპექციის თანამშრომლები) ოჯახებისათვის.
როგორც მოგეხსენებათ, წინა მოწვევის პარლამენტმა განახორციელა საკანონმდებლო ცვლილებები,
რის შედეგადაც დახმარება დაუწესდათ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების, ქვეყნის
ერთიანობისათვის ბრძოლაში და საერთაშორისო მისიებში დაღუპულთა ოჯახებს. ჩვენი ქვეყნის
ბუნების, ტყეების, დაცული ტერიტორიების შენარჩუნება ისეთივე საპატიო და საპასუხისმგებლო
საქმეა, ისეთივე პატრიოტიზმია, როგორიც სამშობლოს ერთიანობის ან მართლწესრიგის დაცვა.
ეკოსისტემებისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა ძალზე მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის
ეკონომიკის მდგრადი განვითარების, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების კუთხით. ეს საკითხები
ხაზგასმულია საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის განმსაზღვრელ არაერთ დოკუმენტში,
მაგალითად, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში, ეროვნულ სატყეო კონცეფციაში
და სხვ.
თითოეულ ტყის მცველზე და დაცული ტერიტორიების რეინჯერზე ათასობით ჰექტარი დასაცავი
ტერიტორია მოდის. რთულ ბუნებრივ პირობებში მათ ყოველდღიურად ათობით კილომეტრის გავლა
უწევთ.

ხშირად

უპირისპირდებიან

მათზე

გაცილებით

კარგად

აღჭურვილ,

შეიარაღებულ

ბრაკონიერებს. მათი ხელფასი კი, გაცილებით ჩამოუვარდება სხვა საჯარო მოხელეების გასამჯელოს.
საბედნიეროდ, სამსახურებრივი მოვალეობის დროს ბუნების დამცველების დაღუპვის ფაქტები არ
არის ისეთი მრავალრიცხოვანი, როგორც სამხედრო ოპერაციებისას დაღუპული ჯარისკაცებისა.
თუმცა, არსებობს ძალზე მძიმე საბედისწერო შემთხვევები, რომლებმაც დაუვიწყარი

ტკივილი

დაუტოვეს არა მხოლოდ დაღუპულთა ოჯახებს, არამედ მათ კოლეგებსა და თანამოაზრეებს. სულ
რამდენიმეს ჩამოვთვლით: ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის რეინჯერი მერაბ არევაძე 2012
წლის 17 მაისს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მოკლეს ბრაკონიერებმა. 2011 წლის
23 ივლისს ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის დროს დაიღუპა

WWW.GREENALT.ORG

რეინჯერი დურსუნ სურმანიძე (მიენიჭა ღირსების ორდენი). 2016 წლის 21 ივლისს სალიცენზიო
ფართობზე ტყეკაფების დახურვის სამუშაოების დროს, სატვირთო ავტომობილის ავარიის შედეგად
დაიღუპნენ სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის მეტყევე დემურ ჯოლოხავა და
სპეციალისტი გელა ბარძემაშვილი. 2006 წლის 15 სექტემბერს სამსახურებრივი მოვალეობის
შესრულების დროს, ავტოავარიისას დაიღუპნენ გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ ცენტრალური
ბიუროს უფროსი მამუკა ვეზდენი და დასავლეთ ცენტრალური ბიუროს სწრაფი რეაგირების
სამსახურის უფროსი თამაზ ლომიძე.
ჩვენს მიერ შემოთავაზებული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება მნიშვნელოვანია არა
მხოლოდ

ქვეყნის

სამსახურის

დროს

დაღუპული

ადამიანების

ოჯახებისათვის;

ეს

იქნება

რეინჯერების, ტყის მცველების, გარემოს დაცვის ინსპექტორების და მათი კოლეგების საქმიანობის
მნიშვნელობის ხაზგასმა. ისინი უნდა გრძნობდნენ, რომ მათ საქმიანობას აფასებს ქვეყანა.
ჩვენი აზრით, საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო
აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტს უნდა დაემატოს
შემდეგი შინაარსის „ჟ“ ქვეპუნქტი: „ჟ) საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების −
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს და სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულების გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის (გარემოს დაცვის ინსპექციის)
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული ან მიღებული დაზიანების შედეგად
გარდაცვლილი თანამშრომლების ოჯახის წევრებს“. კანონის 221. მუხლის („ოჯახის წევრის
გარდაცვალების გამო კომპენსაციის უფლება“), 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით: 1. „ამ
კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ“–„ჟ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ პირებს კომპენსაცია
დაენიშნებათ ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში“.
გთხოვთ, საქართველოს პარლამენტის ბიუროს უახლოეს სხდომაზე განიხილოთ ჩვენს მიერ
წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება და მხარი დაუჭიროთ მას.
მადლობას გიხდით თანამშრომლობისათვის.
პატივისცემით,

ნინო გუჯარაიძე
აღმასრულებელი დირექტორი
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