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საქართველოს მინერალური 
რესურსების მმართველობის 

აქტუალური საკითხები

შესავალი

საქართველოს ტერიტორია არაერთგვაროვანია თავისი აგებულებითა და გეოლოგიური 
განვითარების ისტორიით, რაც განაპირობებს წიაღისეული საბადოების მრავალფეროვნებას. 
საქართველოს ტერიტორიაზე ცნობილია სასარგებლო წიაღისეულის მრავალი გამოვლინება 
და საბადო, რომელთაგან სამრეწველო მნიშვნელობა აქვს ნავთობის, ნახშირის, მანგანუმის, 
ფერადი და იშვიათი ლითონების, სამთო-ქიმიური ნედლეულის, ინერტული მასალისა და 
სხვა საბადოებს. მინერალური რესურსების დიდი საბადოები საქართველოში აღმოჩენილი 
არ არის. აქ მინერალური რესურსები ძირითადად საშუალო და მცირე ზომის საბადოებსა და 
გამოვლინებებშია განაწილებული.

2010-2013 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების თანახმად, 
საქართველოს მყარი მინერალური რესურსების ფონდი მოიცავს 960 საბადოს, რომელთაგან 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე საბადოთა რიგს განეკუთვნება: ლითონთა 
საბადოებიდან – ჭიათურის მანგანუმისა და მადნეულის (ბოლნისის მადნიანი რაიონის 
პოლიმეტალური საბადოები. ამავე რანგის საბადოებად შეიძლება ჩაითვალოს არამადნიანი 
საბადოებიდან ცეოლითშემცველი (ძეგვი, თეძამი, ახალციხე და სხვა) საბადოები და 
სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი მასალები. 
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ცხრილი 1: მინერალური რესურსების ფონდში რიცხული საბადოები1

მინერალური რესურსის 
სახეობა

დამტკიცებული 
მარაგი

ლითონები (შავი, ფერადი, 
კეთილშობილი, იშვიათი)

419,965 ათასი/ტ

მყარი, საწვავი რესურსები

ნახშირი 373,934 ათასი ტ
ტორფი 47,644 ათასი ტ
მოსაპირკეთებელი ქვები
გაბრო 7,224 ათასი მ3

გაბრო-დიორიტი 5,952 ათასი მ3

სიენიტი 660 ათასი მ3

გრანიტი 5,400 ათასი მ3

ტუფობრექჩია 14,938 ათასი მ3

დაციტი 2,289 ათასი მ3

ტეშენიტი 6,165 ათასი მ3

დიაბაზი 10,741 ათასი მ3

ბაზალტი 45,052 ათასი მ3

დოლერიტი 19,579 ათასი მ3

მარმარილო 4,259 ათასი მ3

მარმარილოსებრი კირქვა 78,026 ათასი მ3

ქიმიური მრეწველობის ნედლეული

ბარიტი 4,731 ათასი ტ
მჟავაგამძლე ანდეზიტი 12,717 ათასი ტ
მირაბილიტი 1,493 ათასი მ3

ბენტონიტი 6,418 ათასი ტ
მინერალური პიგმენტი 437 ათასი ტ
ტალკი 2,774 ათასი ტ
კალციტი 27,211 ათასი ტ
დიატომიტი 7,995 ათასი მ3

ნედლეული კერამიკის წარმოებისათვის

კერამიკული თიხა 2,504 ათასი მ3

ტრაქიტი 945 ათასი მ3

თიხიანი თაბაშირი 2,232 ათასი ტ

 

მინერალური რესურსის 
სახეობა

დამტკიცებული 
მარაგი

სამშენებლო მასალები

ღორღი 459,221 ათასი მ3

ქვიშა ხრეში 658,487 ათასი მ3

სააგურე თიხები 135,207 ათასი მ3

ცარცი 3,962 ათასი მ3

საკირე კირქვები 292,173 ათასი ტ

თაბაშირი 20,342 ათასი ტ

საცემენტე თიხები 64,070 ათასი მ3

საცემენტე კირქვები 392,014 ათასი ტ

გაჯი 14,917 ათასი მ3

სახურავი ფიქლები 11,796 ათასი მ3

მსუბუქი შემავსებლები 220,323 ათასი მ3

საკედლე ქვები 4,898 ათასი მ3

კვარცის ქვიშა 168,804 ათასი მ3

პერლიტი 13,500 ათასი მ3

დამხმარე ნედლეული მეტალურგიისათვის

დოლომიტი 44,904 ათასი ტ

ცეცხლგამძლე თიხა 91,636 ათასი მ3

საყალიბე ქვიშა 2,300 ათასი მ3

სპონგოლითი 1,957 ათასი მ3

საფლუსე კირქვა 1,700 ათასი ტ

სამრეწველო მასალების მარაგები

ჩამოსასხმელი ბაზალტი 9,892 ათასი მ3

ლითოგრაფიული ქვა 120 ათასი მ3

სანაკეთო ქვები 920 ტ

ნედლეული სოფლის მეურნეობისათვის

ტორფი 41,880 ათასი ტ

ცეოლითი 30,381 ათასი ტ

თიხიანი თაბაშირი 3,460 ათასი ტ

1 წყარო:2010-2013 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება 
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თანამედროვე მსოფლიოში ბუნებრივი რესურსები, მათ შორის, მინერალური რესურსები, 
ჩვეულებრივ, ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან ასოცირდება, თუმცა, მრავალ 
წინააღმდეგობრივ საკითხს უკავშირდება. ერთი მხრივ, ის შემოსავლის და ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნის წყაროა, მაგრამ, ამავდროულად, შესაძლოა გრძელვადიანი ზიანი 
მოუტანოს ადგილობრივ მოსახლეობასა და გარემოს. 

ცხრილი. 2 სამთომოპოვებითი მრეწველობის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები 
საქართველოში2 

    2011 2012 2013 2014 2015

რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა, 
ერთეული 967   1070 1174 1245 1301

ბრუნვა, მლნ. ლარი 313.8 283.8 288.5 357.8 571.5

გამოშვებული პროდუქცია, მლნ. ლარი 329.1 364.4 325.3 402.2 652.7

დამატებული ღირებულება, მლნ. ლარი 167.7 178.6 153.1 172.7 244.9

შუალედური მოხმარება, მლნ. ლარი 161.4 185.7 172.2 229.6 407.8

პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის 
მთლიანი ხარჯები, მლნ. ლარი 267.9 310.5 279.7 350.3 581.3

დარიცხული მთლიანი ფინანსური შედეგი 
(მოგება+, ზარალი-), მლნ. ლარი 33.7 -23.2 19.6 29.5 -3.7

ძირითადი კაპიტალი 111.3 192.9 183.9 185.0 295.6

დასაქმებულთა რაოდენობა, კაცი 5884 7157 6353 7006 8120

შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება, ლარი 838.6 874.5 893.1 902.8 1047.43

წიაღისეულის მოპოვებას უდიდესი გავლენა აქვს გარემოზე. ფართომასშტაბიან მოპოვებით 
საქმიანობას, ჩვეულებრივ, უკავშირდება დიდ ტერიტორიებზე ტყეების გაჩეხვა და 
მცენარეული საფარის განადგურება. მოპოვება საგრძნობლად ცვლის ლანდშაფტს და 
გავლენას ახდენს ბიომრავალფეროვნებაზე. ხდება მიწისქვეშა, ზედაპირული წყლების 
და ნიადაგის დაბინძურება. იცვლება სოციალური გარემო. შეცვლილი სოციალური და 
ბუნებრივი გარემო პირობები ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობაზე. იქმნება 
კონფლიქტური სიტუაციები, მაგალითად, როდესაც მოპოვებითი საქმიანობა იკავებს 
სოფლის მეურნეობისთვის გამოსადეგ ტერიტორიას, ან ხდება სასმელი და სარწყავი წყლის 
დაბინძურება და სხვ. 

2012-2016 წლების საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეორე ეროვნული 
პროგრამის თნახმად, წიაღით სარგებლობის სფეროში გარემოს დაცვის თვასაზრისით ორი 
ძირითადი პრობლემა არსებობს. ესენია: მიტოვებული საბადოები და არამდგრადი სამთო-
მოპოვებითი პრაქტიკა. 

„მიტოვებული საბადოები იწვევს მრავალ გარემოსდაცვით პრობლემას, რადგან 

2 წყარო: საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2015 (სტატისტიკური კრებული), თბილისი, 2017, 136 გვ.
3 2015 წლის მონაცემების თანახმად, შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურება მსხვილ საწარმოში არის 1289.3 
ლარი, საშუალო საწარმოში -762.3 ლარი, მცირე საწარმოში -528.3 ლარი. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მსხვილ 
საწარმოებში საშუალო ანაზღაურების განსაკუთრებით მაღალი ოდენობა გამოწვეულია მაღალი მენეჯმეტის 
რგოლის განსაკუთრებით მაღალი ანაზღაურებისა და დანარჩენი დასაქმებულების ანაზღაურების გასაშუალოებით. 
შესაბამისად, მსხვილი, საშუალო და მცირე საწარმოების შრომის საშუალო თვიური ანაზღაურებაც არ ასახავს 
ობიექტურ რეალობას.
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ამ საბადოებიდან ჩამოჟონილი ქიმიური ნივთიერებები (მაგალითად, დარიშხანი და 
ვერცხლისწყალი) აბინძურებენ ნიადაგსა და (მიწისქვეშა) წყლებს. ამ დამაბინძურებლებმა 
შეიძლება პირდაპირი ზიანი მიაყენონ ახლომდებარე დასახლებებსა და მდინარეთა 
ქვედა დინების აუზში მცხოვრებ ადამიანთა ჯანმრთელობას, წყლის მომხმარებლებსა 
და ახლომდებარე თემებს. მიტოვებული საბადოების მეპატრონეები ხშირად უცნობია და 
ამიტომ სახელმწიფოს უხდება საკმაოდ ძვირად ღირებული გაწმენდის ღონისძიებების 
განხორციელება. ხშირ შემთხვევაში, ეს ადგილები საფრთხეს უქმნის რეგიონის 
ბიომრავალფეროვნებასა და სხვა ბუნებრივ რესურსებსაც.

არასწორი სამთო-მოპოვებითი პრაქტიკისა და შესაბამისი პოლიტიკის არარსებობის 
გამო წიაღისეულის მოპოვების დამკვიდრებული პრაქტიკა საფრთხეს უქმნის გარემოს. 
მოძველებული ტექნოლოგიების გამოყენება, ქიმიური ნივთიერებების ღია წესით მოხმარება, 
წიაღისეული ნარჩენების ყოველგვარი დაცვის ნორმების გარეშე განთავსება არამდგრადი 
სამთო-მოპოვებითი პარქტიკის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია. ასეთი პრაქტიკა იწვევს 
მიწის დეგრადაციას, როგორც ზედაპირული ასევე მიწისქვეშა წყლისა და ნიადაგის 
დაბინძურებას. ასევე, ხდება გეოლოგიური გარემოს მდგომარეობის შეცვლა, იზრდება 
ტექნოგენური კატასტრიფების რისკი და მახინჯდება ბუნებრივი ლანდშაფტები. არამდგრადი 
მოპოვებითი სამუშაოები ხელს უწყობს, აგრეთვე, წიაღისეულის მოპოვებისას გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშის მომზადებაზე იურიდიული ვალდებულების 
არარსებობა. ტექნიკური ანგარიში, რომელიც უნდა აღწერდეს წიაღისეულის მოპოვების 
პროცესს, როგორც წესი, იქმნება მხოლოდ ლიცენზიის გაცემის შემდეგ, რაც არ იძლევა 
გარემოსდაცვითი საკითხების გათვალისწინების საშუალებას კონკრეტული სამთო-
მოპოვებითი სამუშაოს პროცესის დაგეგმარების ადრეულ ეტაპზე“4.

ამავე პროგრამის თანახმად, ზემოთმოყვანილი პრობლემების გადასაწყვეტად დადგემილი 
შემდეგი მიზნების მიღწევა: 

მიზანი 1 – მიტოვებული საბადოების გაწმენდა. პროგრამის თანახმად, მიზნის მისაღწევად 
პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს საბადოებს, რომლებიც უშუალო ზიანს აყენებენ ადამიანთა 
ჯანმრთელობას და ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტებს. განსაკუთრებული რისკის 
შემცველი ობიეტქების შემთხვევაში, უნდა მოხდეს დაბინძურების გავრცელების შეზღუდვა 
დაბინძურების წყაროდან. 

მიზანი 2 – ახალი და არსებული საბადოების მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვა. 
„ქვეყანაში უნდა შემუშავდეს გარკვეული მართვის მეთოდოლოგია (ან ნორმები) 
სასარგებლო წიაღისეულის მდგრადი მოპოვებისათვის, რომელიც შექმნის რესურსით 
სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის საფუძველს. მართვის გეგმები უნდა მოიცავდეს 
წიაღისეულის მოპოვების და საბადოს მართვის მდგრადი პრაქტიკის დანერგვისთვის საჭირო 
ღონისძიებებს. ლიცენზიაში კი მითითებულ უნდა იქნეს რეკულტივაციის აუცილებლობა, 
რადგან მეწარმის საქმიანობის დასრულების შემდეგ კვლავ არ მოხდეს მიტოვებული 
საბადოების მიერ გარემოზე და ადამინათა ჯანმრთელობაზე ზიანის მიყენება. მოქმედი 
ლიცენზიით მოპოვებითი სამუშაოების წარმოების სახელმწიფო ინსპექტირება უნდა იყოს 
ეფექტური ზემოაღნიშნული პირობების გათვალისწინებით“5. 

რეალურად, საქართველოში წიაღისეულის მართვის სფეროში გაცილებით მეტი და რთული 
პრობლემაა, რომელიც გადაუდებელ რეაგირებას საჭიროებს. 

ამ ანგარიშში ჩვენ შევეცდებით წარმოვაჩინოთ მინერალური რესურსების მმართველობის 
სფეროში არსებული პრობლემები, რომლებიც ჩვენი აზრით არ არის სათანადოდ 
გამოკვლეული და აღიარებული საქართველოს მთავრობის მიერ და მნიშვნელოვან 

4 2012-2016 წლების საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა 
https://goo.gl/NCIkws 
5 2012-2016 წლების საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა 
https://goo.gl/NCIkws
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წინაღობას ქმნის მინერალური რესურსების მმართველობის და საბოლოოდ, ქვეყნის 
მდგრადი განვითარებისათვის. ამ ანგარიშში არ განვიხილავთ ნავთობის და გაზის 
რესურსების მართვის საკითხებს, ვინაიდან ეს სფერო დანარჩენი მინერალური 
რესურსებისაგან განსხვავებული მოდელით იმართება.

 
„წიაღის შესახებ“ კანონი
საქართველოს კანონმდებლობა წიაღის შესახებ მოიცავს „წიაღის შესახებ“ საქართველოს 
კანონს და მისგან გამომდინარე სხვა საკანონმდებლო აქტებს, რომლებიც არეგულირებენ 
წიაღის, ნებისმიერი სახის სასარგებლო წიაღისეულის, მიწისქვეშა ბუნებრივი სიცარიელეების 
შესწავლასა და გამოყენებას, მომპოვებელ და გადამამუშავებელ წარმოებათა ნარჩენების 
(მათ შორის გადასახსნელი ქანების) გამოყენების, შენახვისა და დაცვის, აგრეთვე, მიწისქვეშა 
ნაგებობების მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილ ურთიერთობებს. 
როგორც შესავალში აღვნიშნეთ, საქართველოში ნავთობისა და გაზის რესურსებით 
სარგებლობასთან დაკავშირებული საკითხები განსხვავებული მოდელით იმართება და 
შესაბამისად, ამ საკითხებს არეგულირებს ცალკე კანონი - საქართველოს კანონი „ნავთობისა 
და გაზის შესახებ“. 

„წიაღის შესახებ“ კანონი 1996 წელს არის მიღებული და გარემოს დაცვის სფეროში 
მიღებული და დღემდე მოქმედი ერთ-ერთი პირველი კანონია. 

„წიაღის შესახებ“ კანონის თანახმად6, „საქართველოს სახმელეთო ტერიტორიაზე, მის 
ტერიტორიულ წყლებში, კონტინენტურ შელფსა და განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში 
არსებული წიაღი საქართველოს ეროვნული სიმდიდრეა და მას სახელმწიფო იცავს“. 
კანონი განსაზღვრავს წიაღის სტატუსს - საქართველოს წიაღი სახელმწიფო საკუთრებაა. 
აკრძალულია ყოველგვარი ქმედება, რომელიც პირდაპირ თუ ფარულად ხელყოფს წიაღზე 
სახელმწიფო საკუთრების უფლებას. მიწაზე საკუთრების უფლება არ ნიშნავს და არ იძლევა 
წიაღზე საკუთრების უფლებას.

კანონის მე-3 მუხლის თანახმად, საქართველოს ტერიტორიაზე, მის კონტინენტურ შელფზე, 
ტერიტორიულ წყლებსა და განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში არსებული წიაღი შეადგენს 
წიაღის შესახებ ერთიან სახელმწიფო ფონდს, რომლის მართვის წესს ამტკიცებს 
საქართველოს მთავრობა. კანონში 2013 წლის ცვლილებამდე7, ამავე მუხლის თანახმად, 
წიაღის სახელმწიფო ფონდის დებულებას ამტკიცებდა საქართველოს პრეზიდენტი. ორივე 
ჩანაწერი გვაძლევს შესაძლეობლობას ვივარაუდოთ, რომ წიაღის სახელმწიფო ფონდს 
(ამჟამად, წიაღის შესახებ ერთიან სახელმწიფო ფონდს) გარკვეული ორგანიზაციული ფორმა 
უნდა ჰქონდეს, რომლის მართვის წესიც უნდა განესაზღვრა ადრე პრეზიდენტს, ხოლო 
ამჟამად საქართველოს მთავრობას. უნდა აღინიშნოს, რომ კანონის ამ მუხლის მოთხოვნა 
არასოდეს შესრულებულა. 

ასევე, არასოდეს შესრულებულა კანონის მე-4 მუხლის მოთხოვნა, რომლის მოქმედი 
რედაქციის თანხმად, „ეკონომიკური მნიშვნელობის გათვალისწინებით, წიაღისეული 
იყოფა განსაკუთრებული სახელმწიფო, სახელმწიფო და ადგილობრივი მნიშვნელობის 
ჯგუფებად, რომელთა განსაზღვრის წესსა და ნუსხას ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა“. 
საგულისხმოა, რომ კანონის არსებობის მანძილზე ამ მუხლში ცვლილება სამჯერ შევიდა - 
იცვლებოდა უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი იყო წიაღისეულის ჯგუფებად დაყოფის წესისა 
და ნუსხის დამტკიცებაზე. 

6 „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 1996 წლის 17 მაისი, №242–IIს 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33040 
7 საქართველოს 2013 წლის 25 მარტის კანონი №495 – ვებგვერდი, 05.04.2013წ. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1887171 
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წიაღის შესახებ კანონის თანახმად, საქართველოში წიაღით სარგებლობის სახელმწიფო 
მართვა ხორციელდება წიაღით სარგებლობის აღრიცხვის, ლიცენზირების, კონტროლისა 
და ზედამხედველობის მეშვეობით. კანონის თანახმად, საქართველოში წიაღით 
სარგებლობის სახელმწიფო მართვას ახორციელებენ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი შესაბამისი დაწესებულებები თავიანთი 
კომპეტენციის ფარგლებში.

კანონი ადგენს წიაღით სარგებლობის სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ 
უწყებას, ეს არის - სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი. 

კანონი არ ადგენს წიაღით სარგებლობის აღრიცხვასა და ლიცენზირებაზე პასუხისმგებელ 
ორგანოს. ასევე, არ ადგენს წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის გამცემ კონკრეტულ 
ორგანოს „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც 
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის ზოგად წესს განსაზღვრავს. 
ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო განსაზღვრულია „სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 12 აგვისტოს #136 დადგენილებით. 
ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების თანახმად, ლიცენზიის გამცემი 
ადმინისტრაციული ორგანოა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გარემოს ეროვნული სააგენტო, 
ხოლო „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის 
ლიცენზიის გაცემის უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით განსაზღვრულ შემთხვევაში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა 
და ეკონომიკის სამინისტრო.

წიაღის შესახებ კანონი განსაზღვრავს: წიაღით სარგებლობის სახეებს რომლისთვისაც 
საჭიროა წიაღით სარგებლობის უფლების/ლიცენზიის მოპოვება; წიაღით სარგებლობის 
ლიცენიების მაქსიმალურ ვადებს წიაღით მოსარგებლის უფლებებს და მოვალეობებს; 
ლიცენზიის გაუქმების წინაპირობებს. 

„წიაღის შესახებ“ კანონი მოიცავს გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 
თვალსაზრით განსაკუთრებით წინააღმდეგობრივ მუხლს წიაღის შესახებ ინფორმაციის 
საკუთრების თაობაზე. კერძოდ, კანონის 29-ე მუხლის თანახმად, „ინფორმაცია წიაღის 
გეოლოგიური აგებულების, წიაღისეულის მარაგებისა და რესურსების, საბადოს დამუშავების 
სამთო-ტექნიკური პირობებისა და სხვა თვისებების ან პარამეტრების შესახებ, წარმოადგენს 
იმ სუბიექტის საკუთრებას, რომლის სახსრებითაც არის მოპოვებული ეს ინფორმაცია. 
შეიძლება წიაღისა და წიაღისეულის შესახებ გეოლოგიური ან სხვა სახის ინფორმაციის 
გაყიდვა ან შესყიდვა. საქართველოს კანონმდებლობა იცავს საკუთრების უფლებას წიაღისა 
და წიაღისეულის შესახებ გეოლოგიურ ან სხვა ინფორმაციაზე. დაუშვებელია სახელმწიფო 
საინფორმაციო ფონდებში შეტანილი ინფორმაციის გაცემა სხვა იურიდიულ და 
ფიზიკურ პირზე ინფორმაციის მესაკუთრის თანხმობის გარეშე“. კანონის 29-ე მუხლის 
ქვეყნის კონსტიტუციასთან შესაბამობის საკითხი და ბარიერები, რომელსაც ამ მუხლით 
დანაწესი შეზღუდვა ქმნის საჯარო ინფორმაციაზე გარანტირებული ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფისათვის ვრცლად არის განხილული ანგარიშის თავში „წიაღის შესახებ 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემები“. 

კიდევ ერთი საყურადღებო მუხლი, რომელსაც მოიცავს კანონი „წიაღის შესახებ“ არის 
- 39-ე მუხლი „სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა ფართობის განაშენიანების წესი“. 
კანონის 39-ე მუხლი თანახმად, „თუ წიაღისეულის საბადოთა ფართობებზე (წიაღის ფონდის 
მიწებზე) არსებული განაშენიანება არსებითად ზღუდავს ან აფერხებს წიაღით სარგებლობის 
შესაძლებლობას, მაშინ გამოიყენება ამ კანონითა და „აუცილებელი საზოგადოებრივი 
საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული წესები და პროცედურები“. საგულისხმოა, რომ ეს დანაწესი კანონს 
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2005 წლის ცვლილებებით დაემატა. პარალელურად, შესაბამისი ცვლილება8 შევიდა 
„აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ 
კანონში და იმ საქმიანობების (პროექტების) ჩამონათვალს, რომელთა განხორციელება 
შეიძლება განხილულ იქნეს „აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებად“ და დადგეს 
ექსპროპრიაციის საჭიროება დაემატა „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება“. 

„წიაღის შესახებ“ კანონში და „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის 
საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ კანონში 2005 წელს შეტანილი ზემოაღწერილი 
ცვლილებები უკავშირდება მოპოვებითი მრეწველობის პროექტების განხორციელებისთვის 
ხელშემწყობი გარემოს შექმნას. ამავე რეფორმის შედეგად მოპოვებითი მრეწველობის 
პროექტები გათავისუფლდა საქმიანობის დაწყებამდე წინასწარი „გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების“ ჩატარებისა და გარემოსდაცვითი ნებართვის მოპოვების ვალდებულებისგან 
(იხ. თავი „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და 
საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე“).

დასკვნა და რეკომენდაციები 
საქართველოს წიაღის მარეგულირებელი კანონმდებლობა უამრავ ხარვეზს და 
წინააღმდეგობრივ დანაწესებს მოიცავს. წლების განმავლობაში მარეგულიბელ აქტებში 
ცვლილებები გაუაზრებლად, კონტექსტის გაუთვალისწინებლად და საზოგადოების 
მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობდა, რამაც მნიშვნელოვანწილად განაპირობა 
ამ სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის განსაკუთრებული სისუსტე. წიაღთან 
დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები საჭირობს საფუძვლიან ცვლილებას, რომელიც 
ფართო საზოგადოებრივი განხილვის საგანი უნდა გახდეს. ამავდროლად, მიგვაჩნია, რომ 
არსებობს საკითხები, რომლიც გადაუდებელ რეაგირებას საჭიროებენ მათი სიმწვავისა და 
წინააღმდეგობრიობის გათვალისწინებით. კერძოდ: 

- უნდა გაუქმდეს „წიაღის შესახებ“ კანონის 29-ე მუხლით დადგენილი შეზღუდვა წიაღთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის გაცემაზე; კერძოდ, 29-ე მუხლიდან ამოღებულ უნდა იქნეს 
ჩანაწერი „დაუშვებელია სახელმწიფო საინფორმაციო ფონდებში შეტანილი ინფორმაციის 
გაცემა სხვა იურიდიულ და ფიზიკურ პირზე ინფორმაციის მესაკუთრის თანხმობის გარეშე“. 

- უნდა გაუქმდეს „წიაღის შესახებ“ კანონის 39-ე მუხლის დანაწესი, რომლის თანახმად, 
წიაღით სარგებლობის მიზნით შესაძლებელია საკუთრების ჩამორთმევა. ასევე, უნდა 
გადაისინჯოს „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის 
წესის შესახებ“ კანონით დადგენილი იმ საქმიანობების (პროექტების) ჩამონათვალი, 
რომელთა განხორციელებისას შეიძლება დადგეს ექსპროპრიაციის „აუცილებელი 
საზოგადოებრივი საჭიროება“. კერძოდ, ჩამონათვალიდან ამოღებულ უნდა იქნეს 
„სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება“, ვინაიდან ეს არის კომერციული საქმიანობა; მისი 
მიზანი, უპირველეს ყოვლისა, მოგების მიღებაა და შეუძლებელია, პირდაპირ ემსახურებოდეს 
საერთო საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მიზნების მიღწევას. ამ საქმიანობის 
განხორციელებისას ექსპროპრიაციის „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება“ 
შესაძლოა დადგეს მხოლოდ და მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, გადაუდებელი 
აუცილებლობისას - მაშინ, როდესაც საქმიანობა ემსახურება საზოგადოებისთვის გარკვეული 
ნეგატიური შედეგების დადგომის თავიდან აცილებას ან ზიანის შემცირებას.

8 საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის 
შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე, 2005 წლის 22 აპრილი, №1417_Iს 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29428 
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სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება გარემოზე ზემოქმე-
დების შეფასებისა და საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებას უდიდესი გავლენა 
აქვს გარემოზე. ფართომასშტაბიან მოპოვებით საქმიანობას, ჩვეულებრივ, უკავშირდება 
დიდ ტერიტორიებზე ტყეების გაჩეხვა და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენი განადგურება. ეს 
საგრძნობლად ცვლის ლანდშაფტს და გავლენას ახდენს ბიომრავალფეროვნებაზე. ხდება 
მიწისქვეშა, ზედაპირული წყლების და ნიადაგის დაბინძურება. იცვლება სოციალური გარემო. 
შეცვლილი სოციალური და ბუნებრივი გარემო პირობები ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივ 
მოსახლეობაზე. იქმნება კონფლიქტური სიტუაციები, მაგალითად, როდესაც მოპოვებითი 
საქმიანობა იკავებს სოფლის მეურნეობისთვის გამოსადეგ ტერიტორიას, ან ხდება სასმელი 
და სარწყავი წყლის დაბინძურება და სხვ. 

ყველაზე კარგად ორგანიზებული საბადოების შემთხვევაშიც კი ადგილი აქვს გარკვეული 
სახის უარყოფით ზემოქმედებას. თუმცა, შესაძლებელია ამ ზეგავლენის მინიმუმამდე 
დაყვანა, თუ მომპოვებელი კომპანიები იმუშავებენ საუკეთესო სტანდარტების შესაბამისად. 
სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, მომპოვებელი 
კომპანიების პასუხისმგებლობის საკითხი არ არის სათანადოდ გამყარებული ეროვნული 
კანონმდებლობების მოთხოვნებით, ან არ არსებობს საკმარისი კონტროლი კანონის 
მოთხოვნების შესრულებაზე. ამ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, ადგილობრივი მოსახლეობა 
ინფორმირებული იყოს იმის შესახებ, თუ რა სახის მოპოვებითი საქმიანობა მიმდინარეობს ან 
იგეგმება მათი საცხოვრებელი ადგილის მახლობლად, როგორია ამ საქმიანობის გარემოზე 
და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენა, რა ვალდებულებები აქვთ მომპოვებელ 
კომპანიებს მათ წინაშე, რა სამართლებრივი (მაგალითად, საკუთრების ჩამორთმევასთან 
დაკავშირებული) პრობლემებისა და საფრთხეების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ და სხვ. 
ყოველივე აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად არსებობს სპეციალური ინსტრუმენტი - გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასება (გზშ). 

სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის ლიცენზიის 
გაცემის წესი
სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის უფლების მინიჭების წესი ბოლო 20 წლის 
განმავლობაში რამდენჯერმე შეიცვალა; ცვლილებათა უმეტესობა ითვალისწინებდა 
სარგებლობის უფლების მინიჭების უფლებამოსილების მქონე უწყების შეცვლას - სხვადასხვა 
დროს, წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის უფლება ჰქონდა გარემოს და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტროს (1996-2008 წლებში და 2013 წლიდან დღემდე), 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს (2008-2011 წლებში) და ენერგეტიკის 
სამინისტროს სსიპ „ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს“ (2011-2012 წლებში); თუმცა, ამ 
ცვლილებებს არსებითი ზეგავლენა არ მოუხდენია ლიცენზიის გაცემის პირობებზე და არც 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაუმჯობესება ან გაუარესება გამოუწვევია. ყველაზე 
მნიშვნელოვანი იყო ცვლილება, რომელიც 2005 წელს „ლიცენზიებისა და ნებართვების 
შესახებ“ კანონის მიღებას მოჰყვა და რომლითაც წიაღით სარგებლობის უფლების 
მინიჭების წესი რადიკალურად შეიცვალა. კერძოდ, ცვლილების შედეგად, სასარგებლო 
წიაღისეულით სარგებლობის უფლების ყიდვა, ყოველგვარი დამატებითი პირობის გარეშე, 
შესაძლებელი გახდა აუქციონზე. ამასთან, წიაღით სარგებლობა, მანამდე მოქმედი წესისაგან 
განსხვავებით, აღარ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. 
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2005 წლამდე მოქმედი წესი 
წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის წესს ადგენდა „წიღის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი, რომლის თანახმად, ლიცენზია გაიცემოდა კონკურსით და აუქციონით. წიაღით 
სარგებლობის ლიცენზიის მოპოვებით დაინტერესებული პირი გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტროში წარადგენდა განცხადებას, რომელშიც მითითებული 
იყო: წიაღით სარგებლობის სახე და პარამეტრები; განმცხადებელი საწარმოს ფინანსური, 
ტექნიკური და ტექნოლოგიური შესაძლებლობანი; ინფორმაცია განმცხადებელი 
საწარმოს განვლილი საქმიანობის შესახებ, იმ სახელმწიფოთა სიის ჩათვლით, 
სადაც იგი უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე საქმიანობდა; საერთო ცნობები მოთხოვნილი 
წიაღით სარგებლობის ტერიტორიის შესახებ, მოკლე გეოლოგიური დახასიათება და 
მიწის მესაკუთრის წინასწარი თანხმობა წიაღით სარგებლობისათვის მიწის სარგებლობის 
პირობების შესახებ.

კონკურსში წარდგენილ განცხადებებს (წიაღით სარგებლობის პროექტს) განიხილავდა 
და გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებდა სამინისტროსთან 
არსებული საუწყებათაშორისო საექსპერტო-სალიცენზიო საბჭო. კონკურსში გამარჯვების 
დეკლარირებული წინაპირობა იყო: კონკურსის პირობებთან შესაბამისობა და წიაღისა და 
გარემოს დაცვის მოთხოვნათა შესაბამისი, ეკონომიკურად მისაღები და ყველაზე მეტად 
გამართლებული ტექნიკური გადაწყვეტის შეთავაზება. იმ შეთხვევაში, თუკი კონკურსზე 
წარდგენილი წინადადებები თანაბრად აკმაყოფილებდა კონკურსის პირობებს, იმართებოდა 
აუქციონი და ლიცენზიას აუქციონში გამარჯვებული იღებდა. თუმცა, ეს არ ნიშნავდა, რომ 
ლიცენზიის მფლობელს წიაღით სარგებლობის უფლება ჰქონდა. ლიცენზიის მფლობელს 
გარემოსდაცვითი ნებართვაც უნდა მოეპოვებინა. 

„გარემოსდაცვითი ნებართვის შესახებ“ კანონის თანახმად, წიაღით სარგებლობა 
შედიოდა იმ საქმიანობათა ჩამონათვალში, რომლებიც საჭიროებდნენ გარემოსდაცვით 
ნებართვას. წიაღის შესწავლასა და მოპოვებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, ადამიანის 
ჯანმრთელობასა და გარემოზე ზემოქმედების შესაძლო მასშტაბის მიხედვით, ნაწილდებოდა 
საქმიანობების პირველ და მეორე კატეგორიაში. პირველ კატეგორიაში გაერთიანებული 
ოყო საქმიანობები, რომელმაც „თავისი მასშტაბით, განლაგებითა და შინაარსით შეიძლება 
გამოიწვიოს სერიოზული უარყოფითი და შეუქცევადი ზემოქმედება გარემოზე, 
ბუნებრივ რესურსებზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე“ და მოიცავდა: წიაღისეული 
რესურსების მოპოვებას (გარდა მეორე კატეგორიაში გაერთიანებული საქმიანობისა) და 
მინერალური ნედლეულის გამდიდრებას; მინერალური ნედლეულის მოპოვებასთან და 
გამდიდრებასთან დაკავშირებული მიწისზედა და მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობას; 
ღრმა ბურღვას, განსაკუთრებით ღრმა ცირკულაციის თერმული წყლების მოსაპოვებლად 
გამიზნულ სამუშაოებს; სამთო გამონამუშევრების შეგროვებას და მათ განთავსებასთან 
დაკავშირებულ სამუშაოებს. ხოლო მეორე კატეგორიაში გაერთიანებული იყო საქმიანობები 
რომლებმაც, „შეიძლება მოახდინოს მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე და იმ რეგიონის გარემოზე, სადაც დაგეგმილია საქმიანობის 
განხორციელება“ და მოიცავდა: წიაღისეული ნედლეულის საკვლევ და სამთო სამუშაოებს; 
მცირე ზომის (100 000 ტონამდე წელიწადში) საშენი, ინერტული და დეკორატიული 
მასალების კარიერების მუშაობას და დაძიების სამუშაოებს; მტკნარი სასმელი და 
მინერალური წყლების დაძიების ბურღვით სამუშაოებს. 

საქმიანობისათვის გარემოსდაცვითი ნებართვის მოსაპოვებლად მაძიებელს უნდა 
ჩაეტარებინა დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმდების შეფასების (გზშ) ანგარიშის ხარისხის 
შემოწმებისთვის (ანუ სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარებისთვის) 
და გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემაზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის კანონი 
ითვალისწინებდა სამი თვის ვადას პირველი კატეგორიის საქმიანობისათვის და ორი 
თვის ვადას მეორე კატეგორიის საქმიანობებისათვის. გარემოსდაცვითი ნებართვა 
გაიცემოდა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით - ეს წესი შესაძლებელს 
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ხდის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობას. ამ პერიოდში 
საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფის პროცედურა შემდეგი იყო: 

გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემაზე განაცხადის (რომელიც მოიცავდა გზშ ანგარიშს) 
მიღებიდან 10 დღის ვადაში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 
ვალდებული იყო: 

(ა) გამოექვეყნებინა პრესაში ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის, საჯარო განხილვის 
დროისა და ადგილის შესახებ;

(ბ) განაცხადის განხილვის მთელი პერიოდის განმავლობაში, უზრუნველეყო გზშ ანგარიშის 
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობა; 

(გ) ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 45 დღის განმავლობაში მიეღო და განეხილა წერილობით 
წარდგენილი კომენტარები;

(დ) განაცხადის მიღებიდან არაუგვიანეს ორი თვისა, ჩაეტარებინა საჯარო განხილვა. 

ეს სისტემა, ასევე, ითვალისწინებდა იმის შესაძლებლობას, რომ საქმიანობის ინიციატორს 
სამინისტროში განაცხადის წარდგენამდე (ანუ გადაწყვეტილების მიღების ადმინისტრაციული 
პროცედურის დაწყებამდე) თავად მოეწყო საჯარო განხილვა გზშ ანგარიშის პროექტზე 
კომენტარების მისაღებად. 

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის ზემოაღწერილი წესის მოქმედების 
პერიოდში მთლიანობაში გაიცა 222 ლიცენზია, რომელთაგან დღეისათვის მოქმედია 
მხოლოდ 61 (55 გაუქმდა, ხოლო 106 ლიცენზიას ვადა გაუვიდა).

2005 წლიდან მოქმედი წესი
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 2005 წელს „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ კანონმა 
რადიკალურად შეცვალა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის სფერო. 
ერთგვარად სიმბოლური დატვირთვა მიიღო იმ ფაქტმა, რომ „ლიცენზიებისა და ნებართვების 
შესახებ“ კანონით, „გარემოსდაცვით ნებართვას“ ეწოდა „გარემოზე ზემოქმედების 
ნებართვა“, ვინაიდან კანონით დამკვიდრებულმა ახალმა სისტემამ გარემოს დეგრადაციის 
და არა დაცვის შესაძლებლობები გაზარდა. რაც მთავარია, 2005 წელს “ლიცენზიებისა 
და ნებართვების შესახებ” კანონის ამოქმედების შედეგად გარემოსა და ადამიანების 
ჯანმრთელობაზე ერთ-ერთი ყველაზე მავნე ზემოქმედების მქონე საქმიანობა - სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვება (გარდა ნავთობისა და გაზისა9) აღარ საჭიროებს გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასებას და დაინტერესებულ საზოგადოებასთან რაიმე სახის 
კონსულტაციას. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია გაიცემა აუქციონის წესით. 
შესაბამისაად, დღეისათვის, საქართველოში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისთვის, 
მხოლოდ საჭიროა, ლიცენზიის მოპოვების მსურველმა ლიცენზიის გაყიდვის მიზნით 
გამართულ აუქციონზე კონკურენტებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ვინაიდან მსგავს 
აუქციონებზე კონკურენცია იშვიათად შეიმჩნევა) მეტი თანხა გადაიხადოს. 

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაყიდვის მიზნით აუქციონის გამართვის 
შესახებ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველია ლიცენზიის მაძიებლის განცხადება 
ან თავად ლიცენზიის გამცემის ინიციატივა. ორივე შემთხვევაში გადაწყვეტილება 

9 ნავთობის და გაზის ოპერაციების წარმოების ეროვნული მარეგულირებელი წესები (2002 წ.) ითვალისწინებს 
ნავთობის და გაზის ოპერაციების წარმოებისთვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადების და 
ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენის 
ვალდებულებას. იგივე აქტი ითვალისწინებს საზოგადოების ინფორმირების და მონაწილეობის შესაძლებლობას, 
თუმცა არ განსაზღვრავს კონკრეტულ პროცედურებს და მხოლოდ ზოგადი ფრაზებით შემოიფარგლება. 
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მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით ხდება - ეს წესი არ ითვალისწინებს 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობას. საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, სამინისტრო ვალდებულია 
ადმინისტრაციულ წარმოებაში ჩააბას დაინტერესებული პირი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუკი პირმა რაიმე გზით (ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ მისი ვარაუდი, ან სამინისტროში 
პირადი კონტაქტების გამოყენებით მიღებული ინფორმაცია, ვინაიდან სამინისტროს არ 
ევალება და არც კეთილი ნება გააჩნია იმისა, რომ გამოაქვეყნოს ცნობა ადმინისტრაციული 
წარმოების დაწყების თაობაზე) შეიტყო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების გეგმის 
თაობაზე და წინასწარ წერილობით მიმართა უწყებას წარმოებაში ჩაბმის თხოვნით. 

ასევე, სამინისტრო ვალდებულია გამოაქვეყნოს მხოლოდ მიღებული გადაწყვეტილების 
ტექსტი. კერძოდ, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ კანონში 2011 წელს შესული 
ცვლილებით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ვალდებულია10 
გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ 
გამოაქვეყნოს მონაცემები ლიცენზიის გაცემის, მასში ცვლილების შეტანის ან მისი 
გაუქმების შესახებ. თუმცა, ამ ვალდებულებასაც სამინისტრო არ ასრულებს, „საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნეში“ ქვეყნდება მხოლოდ ლიცენზიისგან გათავისუფლების და 
ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ გადაწყვეტილებები. 

ზემოაღნიშნული ნათლად აჩვენებს, რომ ხელისუფლებამ გაუგებარი მიზეზით ჩათვალა, 
რომ შესაძლოა სასარგებლო წიღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაყიდვის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღება გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისათვის 
შესაძლო საფრთხეების შეფასებისა და მათი თავიდან არიდების და/ან შემცირების 
ღონისძიებების დაგეგმვის გარეშე. ასევე, ხელისუფლებამ სრულად მოიხსნა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფის 
ვალდებულება. დღეისათვის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის ვალდებულება უკვე მიღებული გადაწყვეტილების 
შესახებ ინფორმაციის 10 დღის ვადაში მიწოდებით შემოიფარგლება. 

ამ თავში აღწერილი წესის გამოყენებით (ანუ, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე) გაცემულია 
სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის 4 751 ლიცენზია. მაგალითისათვის, ამ წესის 
გამოყენებით 2006 წელს გაცემულია, მოქმედების ვადისა და სალიცენზიო ფართობის 
მიხედვით ყველაზე მასშტაბური, ჭიათურის საბადოზე მანგანუმის მოპოვების ლიცენზია. 
ლიცენზია ძალაშია 2046 წლამდე; ხოლო მოპოვების უფლება ლიცენზიანტს 16 430 
ჰექტარზე აქვს ჭიათურისა (სალიცენზიო ტერიტორია მოიცავს ქალაქ ჭიათურასაც) და 
საჩხერის რაიონში. ასევე, ამ წესის გამოყენებით გაცემულია 2007 წელს ქვანახშირის 
მოპოვების 45 წლიანი ლიცენზია ტყიბულისა და ამბროლაურის რაიონებში და ა.შ. 

ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნა 
საგულისხმოა, რომ ორივე წესის მოქმედების პერიოდში საქართველოში მოქმედებდა11 
“გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში 
მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ” - ე.წ. „ორჰუსის კონვენცია“, 

10 „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 36, პუნქტი 5. 
11 1998 წელს, საქართველოს მთავრობამ ორჰუსში (დანია), ხელი მოაწერა გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის ევროპის ეკონომიკური კომისიის კონვენციას “გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ 
სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ”. 2000 წლის 11 აპრილს საქართველოს 
პარლამენტმა მოახდინა კონვენციის რატიფიცირება, 2001 წლის 30 ოქტომბერს კი, კონვეცია ძალაში შევიდა 
საქართველოსთვის; ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ თარიღიდან კონვენციის მოთხოვნებს აქვს უპირატესი იურიდიული 
ძალა შიდასახელმწიფოებრივ ნორმატიულ აქტებთან მიმართებაში.
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რომელიც მოითხოვს, კონვენციიის პირველ დანართში ჩამოთვლილი საქმიანობებისა12 
და ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად, გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების 
მქონედ მიჩნეული საქმიანობების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, სახელმწიფო 
უწყებამ უზრუნველყოს საზოგადოების მონაწილეობა. კონვენცია ადგენს საზოგადოების 
მონაწილეობის ძირითად პრინციპებს, კერძოდ:

⚫ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ 
არამარტო დაინტერესებულ მხარეებს, არამედ მთლიანად დაინტერესებულ 
საზოგადოებას; 

⚫ საზოგადოების ჩართვა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღების 
საწყის ეტაპზევე, ანუ მაშინ, როდესაც დაგეგმილი საქმიანობის პროექტში 
შესაძლებელია მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა;

⚫ საზოგადოების მონაწილეობისათვის უნდა იყოს დადგენილი გონივრული ვადები; 

⚫ მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას ეფექტურად 
უნდა მიეწოდოს, ანუ შეტყობინებამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესისა და მასში 
ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ, უნდა მიაღწიოს ყველა დაინტერესებულ 
პირამდე; 

⚫ საზოგადობისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს როგორც ძირითადი ინფორმაცია 
დაგეგმილი საქმიანობისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურის შესახებ, ასევე 
გადაწყვეტილების მიმღების მიერ განსახილველი სრული დოკუმენტაცია; 

⚫ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოებისათვის დადგენილი პროცედურა 
უნდა ითვალისწინებდეს შენიშვნების წარდგენის შესაძლებლობას; 

⚫ გადაწყვეტილების მიმღებმა უწყებამ უნდა უზრუნველყოს დაინტერესებული პირების 
მიერ წარდგენილი შენიშვნების სათანდოდ განხილვა და განხილვის შედეგების 
შესახებ საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება; 

⚫ გადაწყვეტილება ამა თუ იმ საქმიანობისათვის ნებართვის/ლიცენზიის გაცემის 
თაობაზე დაუყოვნებლივ ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს საზოგადოებისათვის. 

გასათვალისწინებელია, რომ ორჰუსის კონვენცია აწესებს გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფის ე.წ. ”ქვედა ზღვარს” და ამ 
კონვენციის მხარეები უნდა მიისწრაფოდნენ ისეთი კანონმდებლობის შემუშავებისკენ, 
რომელიც კონვენციით დადგენილ სტანდარტზე მაღალი იქნება. საქართველოს შემთხვევაში 
კი, სამწუხაროდ, პირიქით მოხდა. 2005 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 
“ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” კანონი, რომელმაც გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროც, ყველანაირი გამონაკლისის გარეშე, საერთო 
წესების ქვეშ მოაქცია და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების 
მონაწილეობის პროცედურა არათუ გააუმჯობესა, არამდე საერთოდ გააუქმა.

12 ორჰუსის კონვენციის პირველ დანართში ჩამოთვლილ საქმიანობებს შორის არის „მაღაროები და კარიერები, 
სადაც ღია წესით მოპოვების ადგილის ზედაპირი აღემატება 25 ჰექტარს ან მიწისქვეშა მოპოვება, სადაც სამთო-
სამუშაოების გავლენის ზონა აღემატება 150 ჰექტარს“.
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მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული ნაბიჯები 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად და 
ევროკავშირის კანონმდებლობასა და საერთაშორისო მოთხოვნებთან (მათ შორის, ორჰუსის 
კონვენციასთან) შესაბამისობაში მოსაყვანად, 2002 წლიდან დღემდე, საქართველოს 
არაერთმა დონორმა გაუწია დახმარება. დონორთა დახმარებით, ჩატარდა არაერთი 
ტრეინინგი, სამუშაო შეხვედრა, დისკუსია, სასწავლო/ცოდნის ასამაღლებელი ტურები 
ევროპის ქვეყნებში, შემუშავდა თემატური (სპეციფიურ საქმიანობებთან დაკავშირებული) 
გზშ-ის სახელმძღვანელოები, 2005-2006 წლებში ახალი კანონპროექტიც კი შემუშავდა 
(რომელმაც, სამწუხაროდ, უწყებათაშორისი განხილვის ეტაპამდეც კი ვერ მიაღწია). 
მიუხედავად ყველა ამ ინიციატივისა, არც აღმასრულებელმა და არც საკანონმდებლო 
ხელისუფლებამ არ გაიღო არანაირი ძალისხმევა, პრაქტიკულად დანგრეული და 
პროფანაციული გზშ სისტემის გამოსასწორებლად. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველა 
დონეზე აღიარებულია ამ სისტემის უვარგისობა, გამოსწორების საჭიროების საპირწონედ, 
სამწუხაროდ, დღემდე, განიხილება არგუმენტი, რომ საქმიანობების სახელმწიფო 
რეგულირება და საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, 
ინვესტიციების დამაბრკოლებელია ვინაიდან დამატებით მატერიალურ რესურსებსა და დროს 
საჭიროებს. ამდენად, „რეგულირება“ და „მონაწილეობა“ სუსტი უნდა იყოს, ან საერთოდ 
არ უნდა არსებობდეს. ეს განსაკუთრებით ეხება გარემოს, სოციალური და შრომითი 
უსაფრთხოების დაცვის სფეროებს. შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო ჯამში, დონორთა გზშ 
სისტემის გაუმჯობესებაზე მიმართული ყველა ძალისხმევა აწყდებოდა ისეთ უფრო ფართო 
პრობლემას, როგორიცაა (მიუხედავად, ფორმალურად, საპირისპიროს დეკლარირებისა) 
ხელისუფლებაში დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პროცედურების ჩამოყალიბების 
პოლიტიკური ნების არქონა. 

2015 წლის სექტემბრის დასაწყისში, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტრომ გზშ სისტემის მარეგულირებელი ახალი ნორმატიული აქტის - 
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ პროექტი გამოაქვეყნა. პროექტი მრავალ 
მნიშვნელოვან ცვლილებას ითვალისწინებს, მათ შორის სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვების ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე წინასწარ სავალდებულო შეფასებას 
და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობას. აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ თავად პროექტის განხილვა არც თუ სრულყოფილად მოხდა და 
შინაარსობრივადაც ბევრი გადაუწყვეტელი საკითხი დარჩა; მაგრამ თავისთავად, ინიციატივა 
მხოლოდ დადებითად შეიძლება შეფასდეს. სამწუხაროა, რომ კოდექსის ბედი კვლავაც 
გაურკვეველია და უცნობია როდის მოხდება პროექტის ინიცირება. 

დასკვნა 
საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებებისა და ეროვნული 
კანონმდებლობის სამართლებრივი ანალიზი, ასევე, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 
ლიცენზიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის მონიტორინგის შედეგები 
ცხადყოფს, რომ პროცედურა საჭიროებს რადიკალურ და გადაუდებელ ცვლილებებს. 
კერძოდ, ჩვენი აზრით, გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ წიაღით 
სარგებლობა დაექვემდებაროს სავალდებულო გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას/
ეკოლოგიურ ექსპერტიზას და უზრუნველყოფილ იქნეს გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა. 
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წიაღის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
პრობლემები

 „ყველას აქვს უფლება, დროულად მიიღოს სრული და ობიექტური ინფორმაცია გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ“

37-ე მუხლი, საქართველოს კონსტიტუცია,1995 

„გარემოს დაცვის შესახებ“ 1996 წლის საქართველოს კანონმა განსაზღვრა ის მექანიზმები, 
რომლითაც სახელმწიფოს უნდა უზრუნველეყო კონსტიტუციით დადგენილი გარემოსთან 
დაკავშირებული ადამიანის უფლებების დაცვა. ამ კანონის თანახმად, საზოგადოებისათვის 
გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მთავარი წყარო უნდა იყოს გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება. “გარემოს დაცვის შესახებ” კანონი მისი 
მიღებიდან 2007 წლამდე ავალდებულებდა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს, ყოველწლიურად გამოეცა გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული 
მოხსენება. კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, 2008 წლიდან სამინისტრო 
ვალდებულია მოხსენება სამ წელიწადში ერთხელ მოამზადოს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 
უკანასკნელი ანგარიში, რომელიც 2011 წლის დეკემბერში დამტკიცდა, 2007-2009 წლების 
გარემოს მდგომარეობას ასახავს. მას შემდეგ ანგარიში და შესაბამისად, ინფორმაცია 
ქვეყნის გარემოს მდგომარეობის შესახებ, არ გამოქვეყნებულა. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, საჯარო დაწესებულებები 
2013 წლის 1 სექტემბრიდან ვალდებულნი არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო 
ინფორმაცია, ანუ საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელი საჯარო ინფორმაცია განათავსონ 
ელექტრონულ რესურსებზე. 

საზოგადოებისათვის (მოთხოვნის გარეშე) რაც შეიძლება მეტი გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ვალდებულება საქართველომ ჯერ 
კიდევ 2000 წელს აიღო, როდესაც ქვეყნის პარლამენტმა „გარემოსდაცვით საკითხებთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე 
ხელმისაწვდომობის შესახებ“ ე.წ. ორჰუსის კონვენციის რატიფიკაცირება მოახდინა.

მიუხედავად ყოველივე ზემოაღნიშნულისა, დღეისათვის პრაქტიკულად შეუძლებელია 
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების პრაქტიკის და გარემოზე ზეგავლენის შესახებ 
ინფორმაციის მოპოვება. საგულისხმოა, რომ წიაღთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის პრობლემა არამარტო ინფორმაციის დეფიციტით არის გამოწვეული, 
არამედ „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის დანაწესით, რომლის თანახმად, 
„ინფორმაცია წიაღის გეოლოგიური აგებულების, წიაღისეულის მარაგებისა და რესურსების, 
საბადოს დამუშავების სამთო-ტექნიკური პირობებისა და სხვა თვისებების ან პარამეტრების 
შესახებ, წარმოადგენს იმ სუბიექტის საკუთრებას, რომლის სახსრებითაც არის მოპოვებული 
ეს ინფორმაცია“. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტრო, ფაქტიურად, არ ქმნის ინფორმაციას წიაღის მდგომარეობის შესახებ და 
ერთადერთი წყარო ამ სფეროში ინფორმაციისა არის წიაღით მოსარგებლეების მიერ 
(საკუთარი სახსრებით მომზადებული) სამინისტროში წარდგენილი ანგარიშები, რომელიც არ 
არის საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი. 
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გარემოსდაცვითი ინფორმაცია
„გარემოს დაცვის შესახებ“13 საქართველოს კანონის თანახმად, გარემოსდაცვითი 
ინფორმაცია არის ნებისმიერი მატერიალური ფორმით წარმოდგენილი ყველა სახის 
ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:

⚫ გარემოს შემადგენელი ელემენტების (ჰაერი, ატმოსფერო, წყალი, ნიადაგი, 
მიწა, ლანდშაფტი, ბუნებრივი ობიექტები, მათ შორის, ჭაობი, სანაპირო ზოლი 
და საზღვაო ტერიტორია, ბიომრავალფეროვნება და მისი კომპონენტები, 
გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები) მდგომარეობა და ამ ელემენტების 
ურთიერთქმედება;

⚫ ფაქტორები (როგორებიცაა ენერგია, ხმაური, რადიაცია, აგრეთვე ნარჩენები, მათ 
შორის, რადიოაქტიური ნარჩენები, ქიმიური ნივთიერებები, ემისიები და სხვა სახის 
დაბინძურება) რომლებიც გავლენას ახდენს ან, სავარაუდოდ, მოახდენს გავლენას 
გარემოს შემადგენელ ელემენტებზე;

⚫ ღონისძიებები (ადმინისტრაციული ღონისძიებების ჩათვლით), როგორებიცაა 
პოლიტიკა, კანონმდებლობა, გეგმები, პროგრამები, გარემოსდაცვითი შეთანხმებები, 
და საქმიანობები, რომლებიც გავლენას ახდენს ან, სავარაუდოდ მოახდენს გავლენას 
გარემოს შემადგენელ ელემენტებსა და ფაქტორებზე, ასევე იმ ღონისძიებებსა 
და საქმიანობებზე, რომლებიც განკუთვნილია ამ ელემენტების დასაცავად; 
ხარჯთსარგებლიანობა და სხვა ეკონომიკური ანალიზები და დაშვებები, რომლებიც 
გამოიყენება აღნიშნული ღონისძიებებისა და საქმიანობების ფარგლებში;

⚫ ანგარიშები გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის განხორციელების შესახებ;

⚫ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და უსაფრთხოება, მათ შორის, კვებითი 
ჯაჭვის დაბინძურება, ადამიანის ცხოვრების პირობები, კულტურული ობიექტების და 
მათთან დაკავშირებული შენობა-ნაგებობების მდგომარეობა. 

ყოველივე ზემოჩამოთვლილი მოიცავს ინფორმციას, რომელიც გარემოს დაცვის შესახებ 
კანონის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, „გარემოსდაცვით 
საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების 
საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის და რაც მთავარია, საქართველოს 
კონსტიტუციის თანახმად, ღიაა და ხელმისწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისათვის. 
სამართლიანობისთვის უნდა აღნიშნოს, რომ თუკი, გარემოს ელემეტების მდგომარეობის, 
მათზე მოქმედი ფაქტორებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია არ შეიცავს 
კომერციულ, პირად ან სახელმწიფო საიდუმლოებას14, ინფორმაცია მართლაც 
ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის (სამწუხაროდ, უმეტეს შემთხვევაში, მხოლოდ 
მოთხოვნის საფუძველზე და არა პროაქტიულად). თუმცა, ამ პოზიტიური პრაქტიკიდან 
გამონაკლისს წარმოადგენს ინფორმაცია გარემოს ისეთი ელემენტის მდგომარეობის შესახებ, 
როგორცაა წიაღი. 

13 საქართველოს 1996 წლის 10 დეკემბრის კანონი №519. „გარემოსდაცვითი ინფორმაციის“ განმარტება კანონს 
საქართველოს 2016 წლის 13 აპრილის №4955 კანონით შეტანილი ცვლილებით დაემატა. თუმცა, იდენტურ 
განმარტებას შეიცავს ორჰუსის კონვენცია, რომელიც საქართველოში 2001 წლიდან ძალაშია. 
14 აღნიშნული, რა თქმა უნდა, ეს არ მოიცავს უამრავ შემთხვევებს, როდესაც ინფორმაცია კანონის დარღვევით 
არის მიჩნეული კომერციულ, პირად ან სახელმწიფო საიდუმლოებად. 
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გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო არ გასცემს ინფორმაციას წიაღის 
გეოლოგიური აგებულების, წიაღისეულის მარაგებისა და რესურსების, საბადოს დამუშავების 
სამთო-ტექნიკური პირობებისა და სხვა თვისებების ან პარამეტრების შესახებ, თუკი ეს 
ინფორმაცია არ არის სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ შექმნილი. ასეთ შემთხვევებში 
სამინისტრო ხელმძღვანელობს „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომლის 29-ე 
მუხლის დანაწესით, წიაღთან დაკავშირებული ინფორმაცია წარმოადგენს იმ სუბიექტის 
საკუთრებას, რომლის სახსრებითაც არის მოპოვებული ეს ინფორმაცია. „წიაღის შესახებ“ 
კანონის თანახმად, „საქართველოს კანონმდებლობა იცავს საკუთრების უფლებას წიაღისა 
და წიაღისეულის შესახებ გეოლოგიურ ან სხვა ინფორმაციაზე. დაუშვებელია სახელმწიფო 
საინფორმაციო ფონდებში შეტანილი ინფორმაციის გაცემა სხვა იურიდიულ და ფიზიკურ 
პირზე ინფორმაციის მესაკუთრის თანხმობის გარეშე“.
 
შემდეგ თავებში განვიხილავთ თუ რა ტიპის ინფორმაციაზე ზღუდავს ხელმისაწვდომობას 
„წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მოთხოვნა და ზოგადად რა 
საფრთხეებს ქმნის ამგვარი შეზღუდვის არსებობა. 

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის ანგარიშები 
„წიაღის შესახებ“ კანონის 29-ე მუხლით დაწესებული შეზღუდვა მნიშვნელოვან ბარიერს 
ქმნის სასარგებლო წიაღისეულით მოსარგებლეების მიერ ლიცენზიის პირობების დაცვის 
შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისას. 

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ კანონის თანახმად, გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტრო სასარგებლო წიაღისეულით მოსარგებლეების კონტროლს 
ახორციელებს მხოლოდ სალიცენზიო პირობების შესრულების შემოწმებით ან/და ლიცენზიის 
მფლობელის მიერ რეგულარული ანგარიშგებით (ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია 
ყოველწლიურად, 1 აპრილიდან 1 მაისამდე წარადგინოს წერილობითი ანგარიში). თუ 
გავითვალისწინებთ სამინისტროს მიერ დღემდე განხორციელებული შემოწმებების სიხშირესა 
და მასშტაბს (მაგ., 2015 წლის განმავლობაში მოქმედი 3124 წიაღით სარგებლობის 
ლიცენზიიდან მოხდა 100 ლიცენზიის გეგმიური და 17 ლიცენზიის არაგეგმიური შემოწმება15), 
ინფორმაციის მთავარ წყაროდ კვლავ ლიცენზიანტების მიერ წარდგენილი ანგარიშები რჩება. 

წიაღით მოსარგებლის მიერ წარდგენილი წლიური ანგარიში უნდა მოიცავდეს16 ინფორმაციას 
ისეთ საკითხებზე, როგორცაა: სალიცენზიო ფართობი, სამთო (გეოლოგიურ) მინაკუთვნში 
მოქცეული მარაგები და რესურსები ლიცენზიის გაცემის მომენტისათვის სასარგებლო 
წიაღისეულის სახეობების მიხედვით (კატეგორიები); ასევე, მონაცემები ჭაბურღილების, 
გვირაბებისა და თხრილების გაყვანის (რაოდენობა, სიგრძე), ღარული და ტექნოლოგიური 
სინჯებისა და საცდელი კარიერების შესახებ, ღია კარიერული წესით დამუშავებისას 
გადახსნითი სამუშაოების წარმოების და მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოებისას გამხსნელი 
და მოსამზადებელი გვირაბების გაყვანის შესახებ; მონაცემები სასარგებლო წიაღისეულის 
ოდენობის შესახებ საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის, საანგარიშო პერიოდის 
დასასრულისათვის და ამ პერიოდში მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის ოდენობის 
შესახებ როგორც ძირითადი, ისე თანმდევი სასარგებლო წიაღისეულისათვის; ინფორმაცია 
სანაყაროებზე, სპეცსაწყობებში და შლამ და კუდსაცავებში დაგროვილი და/ან დროებით 
გამოუყენებელი სასარგებლო წიაღისეულისა და მათი გადამუშავების შესახებ საანგარიშო 
პერიოდის დასაწყისისათვის და სასარგებლო წიაღისეულის დარჩენილი ოდენობის შესახებ 
საანგარიშო პერიოდის დასასრულისათვის; ასევე, წიაღით სარგებლობისათვის გადახდილი 

15 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წლიური ანგარიში, 2015 https://goo.gl/iGP44r 
16 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 4 აპრილის N271 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტების - წიაღით 
სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების (საინფორმაციო 
ანგარიში) წესის, წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო 
სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (№1-01, 1-02, 1-03 
და 1-04) დამტკიცების თაობაზე https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2312833 
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გადასახდელების, მათ შორის, რეგულირების საფასურის შესახებ; და ბოლოდ, რა თქმა უნდა, 
ანგარიში უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას კონკრეტული სალიცენზიო პირობებისა დაცვისა და 
წიაღით სარგებლობისას ადამიანების სიცოცხლის/ჯანმრთელობის დაცვისა და ბუნებრივი 
გარემოს უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან არიდების ან შემსუბუქებისათვის კანონის 
მოთხოვთა დაცვის შესახებ ინფორმაციას. 

„წიაღის შესახებ“ კანონის 29-ე მუხლზე დაყრდნობით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტრომ მწვანე ალტერნატივას არ გადასცა „ჯორჯიან მანგანეზის“ მიერ 
წარდგენილი ლიცენზიის პირობების შესრულების ანგარიშები. იგივე მიზეზით მწვანე 
ალტერნატივას 2,5 წლიანი სამართლებრივი დავა17 დასჭირდა შპს RMG Gold-ისა და სს 
RMG Copper-ის წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების შესრულების 2012 ანგარიშის 
მოსაპოვებლად. საბოლოოდ, მწვანე ალტერნატივას ინფორმაცია კომპანიის თანხმობის 
გამო18 და არა იმ მიზეზით გადაეცა, რომ მსგავსი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
დაინტერესებული პირისათვის. 

სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო 
უწყებათშორისი კომისიის სხდომის ოქმები და მიღებული 
გადაწყვეტილებები
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების დაწყება შესაძლებელია მხოლოდ დამტკიცებული 
მარაგების ფარგლებში. ასევე, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების მარაგები შესაძლოა 
დაექვემდებაროს ხელახალ დამტკიცებას, თუ ლიცენზიის გაცემის შემდეგ აღმოჩნდა 
სასარგებლო წიაღისეულისა და მისი თანმხლები ძვირფასი კომპონენტების ახალი 
სახეობები ან სხვაობა სასარგებლო წიაღისეულის დამტკიცებულ და რეალურად არსებულ 
მარაგებს შორის, ან შეიცვალა წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სხვა პირობები. 
დამტკიცებული მარაგების გამომუშავების დასრულების შემდეგ, კი ხდება სასარგებლო 
წიაღისეულის მარაგების და რესურსების სახელმწიფო ბალანსიდან ჩამოწერა. სასარგებლო 
წიაღისეული მარაგის ბალანსზე აყვანა და ჩამოწერაც ხდება დასაბუთებული გეოლოგიური 
ანგარიშის საფუძველზე, რომელსაც ამზადებს ლიცენზიანტი.

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან არსებობს 
სათათბირო ორგანო - სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისია, რომელიც ამზადებს დასკვნებს სასარგებლო წიაღისეულის (ნავთობისა და გაზის 
გარდა) მარაგების დამტკიცების ან ჩამოწერის შესახებ. 

„წიაღის შესახებ“ კანონის 29-ე მუხლის საფუძველზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტრომ მწვანე ალტერნატივას არ გადასცა, კოლეგიური საჯარო დაწესებულების, 
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათშორისი კომისიის სხდომის 
ოქმი და სხდომაზე განხილული დოკუმენტების ასლი. საგულისხმოა, რომ საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, კოლეგიური საჯარო დაწესებულების 
სხდომები საჯაროა; საჯაროა, შესაბამისად, სხდომის ოქმი და განსახილველი დოკუმენტები. 
მიუხედავად იმისა, რომ სხდომის დახურვის და/ან განსახილველი დოკუმენტების 
გასაიდუმლოების შესახებ გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული, სამინისტრომ ჩათვალა, 
რომ მოთხოვნილი დოკუმენტები (მათ, შორის სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების 
სახელმწიფო უწყებათშორისი კომისიის სხდომის ოქმი და კომისიის გადაწყვეტილება) 
წარმოადგენს იმ ლიცენზიანტების საკუთრებას, რომელთა მიერ წარდგენილ დოკუმენტებსაც 

17 „მწვანე ალტერნატივა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროდან შპს არემჯი 
გოლდისა და სს არემჯი კოპერის 2012 წლის საინფორმაციო გეოლოგიური ანგარიშის ასლის გადმოცემას ითხოვს“ 
http://greenalt.org/disputes_complaints/rmg_reports/ 
18 2015 წელს კომპანიისათვის აღარ იყო მნიშვნელოვანი 3 წლის წინანდელი ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვა; 
ისევე როგორც, მწვანე ალტერნატივასათვის ნაკლებად ღირებული იყო 2012 წელს გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ ინფორმაციის ფლობა.
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განიხილავდა საბჭო. საგულისხმოა, რომ სამინისტროს ეს პოზიცია გაიზიარა საქალაქო, 
სააპელაციო და უზენაესმა სასამართლომაც19. ამჟამად, მწვანე ალტერნატივას სარჩელი 
საკონსტიტუციო სასამართლოში აქვს წარდგენილი. 

ფაქტიურად, „წიაღის შესახებ“ კანონის 29-ე მუხლზე დაყრდნობით სრულად 
გასაიდუმლოებულია სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისიის საქმიანობა, რაც გამორიცხავს კომისიის საქმიანობაზე საზოგადოებრივი 
ზედამხედველობის შესაძლებლობას (რომ აღარაფერი ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობებზე) და კორუფციის მნიშვნელოვან რისკებს ქმნის. 
საგულისმოა, რომ 2016 წლის ივნისში სწორედ ამ კომისიის წევრი დააკავეს ლიცენზიანტთან 
დანაშაულებრივი გარიგების ბრალდებით20. 

დასკვნა 
ზემოაღწერილი ცხადყოფს, რომ დაუშვებელია „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
29-ე მუხლის დღეს მოქმედი რედაქციით არსებობა. ეს ნორმა ეწინააღმდეგება საქართველოს 
კონსტიტუციით, „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით, „გარემოსდაცვით 
საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების 
საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ ორჰუსის კონვენციით აღიარებულ პრინციპებს 
და სახელმწიფოს მიერ აღებულ ვალდებულებებს. რაც განსაკუთრებით საგანგაშოა, 
წიღის შესახებ ინფორმაციის ასეთი ტოტალური გასაიდუმლოება ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის 
კორუფციული გარიგებებისათვის. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე მიგვაჩნია, რომ გადაუდებელ აუცილებლობას 
წარმოადგებს „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის გაუქმება, წიაღთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის საჯარო ინფორმაციის სივრცეში მოქცევა და წიაღთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამჭირვალობის უზრუნველყოფა. 

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირება 
2011 წლის 17 მაისიდან საქართველოში, მთავრობის ინციატივითა და პარლამენტის 
თანხმობით, შემოღებულ იქნა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების 
საფასური. კერძოდ, ცვლილება შევიდა „რეგულირების საფასურის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში, რომლის თანახმად, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის, ნავთობის 
გადამუშავების, გაზის დამუშავების ან/და ტრანსპორტირების საქმიანობის რეგულირების 
განმახორციელებელ საჯარო სამართლის იურიდიული პირებს, დამოუკიდებელი ეროვნული 
მარეგულირებელი ორგანოების მსგავსად, მიენიჭათ ლიცენზიების მფლობელებისაგან 
რეგულირების საფასურის მიღების უფლება; ხოლო ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის 
ლიცენზიის მფლობელებს, შესაბამისად, გაუჩნდათ რეგულირების საფასური გადახდის 
ვალდებულება. 

ზემოხსენებული ცვლილების მიღების პერიოდში „ქვეყნის მდგრადი განვითარების მიზნით 
ბუნებრივი რესურსების მართვისა და სარგებლობის განხორციელება“ ენერგეტიკისა და 
ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუნებრივი 
რესურსების სააგენტოს ფუნქციებში შედიოდა. ამიტომ, „რეგულირების საფასურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონში შესული ცვლილების შესაბამისად, 2011 წლის 12 აგვისტოს სსიპ - 

19 „მწვანე ალტერნატივა სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო 
უწყებათშორისი კომისიის ოქმისა და სხდომაზე განხილული დოკუმენტების ასლების გადმოცემას ითხოვს“ 
http://greenalt.org/disputes_complaints/wiagis_kanoni/ 
20 $20 000 ქრთამის აღებისთვის გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომელი დააკავეს http://tbl.ge/1sb5 
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ბუნებრივი რესურსების სააგენტო უფროსმა გამოსცა ბრძანება, რომლითაც დამტკიცდა 
რეგულირების საფასურის გადახდის წესი და განისაზღვრა საფასურის ოდენობები. 

2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედეგად გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის 
გადაწყვეტილებით, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სახელმწიფო მართვის 
„წართმეული“ ფუნქცია დაუბრუნდა გარემოს დაცვის სამინისტროს. შესაბამისად, ბუნებრივი 
რესურსების სააგენტოს ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების ფუნქცია 
გადაეცა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, ხოლო ნავთობის 
გადამუშავების, გაზის დამუშავების ან/და ტრანსპორტირების საქმიანობის რეგულირების 
ფუნქცია - საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - 
ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს. 

რა არის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის 
რეგულირება?
საქართველოს კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს რა საქმიანობა/ქმედებები იგულისხმება 
ტერმინი „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების“ ქვეშ. ტერმინის 
განმარტების ერთადერთი წყარო არის „“რეგულირების საფასურის შესახებ“ კანონში 
ცვლილების შესახებ“ 2011 წლის 17 მაისის კანონის პროექტის ინიცირებისას მომზადებული 
განმარტებითი ბარათი. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, კანონში 
ცვლილების შეტანის მიზეზი იყო „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და ნავთობის 
გადამუშავების, გაზის დამუშავებისა ან/და ტრანსპორტირებისათვის რეგულირების 
საფასურის შემოღება, რაც ხელს შეუწყობდა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ამ 
სფეროების რეგულირების განმახორციელებლი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის 
დაკისრებული (როგორიცაა დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში შესაბამისი 
სამართლებრივი აქტების მიღება, ლიცენზიების გაცემა, მონიტორინგის, კოორდინაციის, 
ზედამხედველობისა და სალიცენზიო პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება) 
საჯარო ფუნქციის ეფექტურად განხორციელების უზრუნველყოფას. ამ განმარტებიდან 
ნათელია, რომ საფასურის შემოღებისას ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის 
რეგულირებაში იგულისხმებოდა არა რაიმე ქმედება/მომსახურეობა ან პროდუქტი, არამედ 
კონკრეტული საჯარო უწყების - საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროს სსიპ-ის ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს, დებულებით განსაზღვრული საჯარო 
ფუნქციის შესრულება. 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 25 აპრილის დადგენილებით21 მოხდა საქართველოს 
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ-ის - ბუნებრივი რესურსების 
სააგენტოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
სისტემაში შემავალ სსიპ-ად - ეროვნულ სატყეო სააგენტოდ რეორგანიზაცია. იმავე 
დადგენილებით ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ფუნქციები კანონმდებლობით მინიჭებული 
მათი უფლებამოსილებების (ფუნქციების) ფარგლებში გადანაწილდა: გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებაზე 
- გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტზე, საქართველოს ენერგეტიკის 
სამინისტროს სსიპ-ზე - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოზე, გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ-ბზე - ეროვნულ სატყეო სააგენტოზე და 
გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე.

21 „საქართველოს გარემოს დაცვის, საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და 
მათ სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების რეორგანიზაციის, უფლებამონაცვლეობის 
განსაზღვრისა და სახელწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
დადგენილება #93
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საგულისხმოა, რომ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ფუნქციები, რომელიც ზემოხსენებული 
განმარტებითი ბარათის თანახმად, ერთობლიობაში წარმოადგენდა ბუნებრივი რესურსებით 
სარგებლობის რეგულირებას, გაიყო და გადანაწილდა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის დაპარტამენტსა (გარემოს დაცვის და ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება) და 
სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე (ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიების 
გაცემასთან დაკავშირებული საკითხები); თუმცა, ბუნებრივი რესურსით სარგებლობის 
რეგულირების საფასურის მიმღებად განისაზღვრა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 
რესურსების სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო. 

ზემოაღწერილი სტრუქტურული ცვლილებების კვალდაკვალ გარემოს ეროვნულ 
სააგენტოს ბუნებრივი რესურსებით მოსარგებლეებთან კავშირში ორი ფუნქცია გაუჩნდა: (1) 
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ბუნებრივი რესურსებით (გარდა ნავთობისა 
და გაზის) სარგებლობისათვის „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს 
კანონით განსაზღვრული ლიცენზიების გაცემა და ამ მიზნით გასაწევი საქმიანობის წარმართვა 
და კოორდინაცია; (2) სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელისთვის დადგენილი წესით 
ბუნებრივი რესურსების მოპოვების კვოტების დამტკიცება. შესაბამისად, ლოგიკურად 
უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამჟამად, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირებაში 
სააგენტოს სწორედ ეს ფუნქციები იგულისხმება. 

რა არის რეგულირება?
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირებისაგან“ განსხვავებით, საქართველოს 
კანონდებლობა განსაზღვრავს „რეგულირების“ მნიშვნელობას. „ეროვნული 
მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ეს არის 
– „შესაბამისი კანონით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში ეროვნული 
მარეგულირებელი ორგანოს მიერ სამართლებრივი აქტების მიღება, ლიცენზიების 
/ ნებართვების გაცემა, მონიტორინგის, კოორდინაციის, ზედამხედველობისა და 
სალიცენზიო / სანებართვო პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება“. 
ეს განმარტება სიტყვა-სიტყვით ემთხვევა„ “რეგულირების საფასურის შესახებ“ კანონში 
ცვლილების შესახებ“ 2011 წლის 17 მაისის კანონის პროექტის ინიცირებისას მომზადებულ 
განმარტებით ბარათში წარმოდგენილ განმარტებას, იმ მცირედი განსხვავებით, რომ 
კანონში მოცემული განმარტების თანახმად, რეგულირებას ახორცილებენ ეროვნული 
მარეგულირებელი ორგანოები. 

ზოგადად, რეგულირების იდეა და მიზანი, კი იმავე, „ეროვნული მარეგულირებელი 
ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, მდგომარეობს ეკონომიკის 
სხვადასხვა სფეროში ლიცენზიის მფლობელთა და მომხმარებელთა ინტერესების 
დაბალანსებაში, მომსახურებისა და საქონლის ეფექტიანი ფასწარმოქმნისა და მიწოდების 
უზრუნველყოფაში. 

„კონკურენციის შესახებ“ კანონის22 თანახმად, ეკონომიკის რეგულირებადი სფერო 
არის „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 
კანონით, „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“, „საინვესტიციო ფონდების 
შესახებ“, „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“, „მაუწყებლობის შესახებ“ და 
„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონებით 
დადგენილი სფეროები, აგრეთვე მუნიციპალური მომსახურების სფეროები, რომლებშიც 
თავისუფალი ფასწარმოქმნა და კონკურენცია შეზღუდულია და რომლებიც საქართველოს 
მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრება რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებად და 
ექვემდებარება სატარიფო რეგულირებას“. 

22 №6148-Iს, 2012 წლის 8 მაისი.
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როგორც ზემოთ მოყვანილი განმარტებიდან ნათლად ჩანს, ბუნებრივი რესურსებით 
სარგებლობა შეუძლებელია რაიმე კრიტერიუმით ჩავთვალოთ რეგულირებად ეკონომიკურ 
სფეროდ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა ფუნქციის/საქმიანობის შეუთავსებლობისა 
რეგულირების თემასთან, გარემოს ეროვნული სააგენტოს არ აქვს რეგულირების 
განმახორცილებელი ორგანოსათვის შესაფერისი სტატუსი. კერძოდ, „ეროვნული 
მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, რეგულირებას 
ახორციელებენ ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოები, რომლებიც სპეციალურად 
არიან შექმნილნი სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული სფეროს რეგულირებისათვის და რაც 
მთავარია, არიან დამოუკიდებელნი ყოველგვარი ყველა სხვა სახელმწიფო ორგანოებისაგან 
და არ ყავთ სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანო. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი 
არის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში 
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის კანონიერების, 
მიზანშეწონილობის, ეფექტიანობის და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის სახელმწიფო 
კონტროლს ახორციელებს სამინისტრო; ასევე, სამინისტრო უფლებამოსილია შეაჩეროს ან 
გააუქმოს სააგენტოს არამართლზომიერი გადაწყვეტილება23. 

რეგულირების საფასური
„რეგულირების საფასურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, მასში 2011 წლის 
17 მაისს ცვლილებების შეტანამდე, რეგულირების საფასურის ცნება განმარტებული იყო, 
როგორც „დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ კანონის 
საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს ბიუჯეტის 
ფორმირების ძირითადი წყარო, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული მისთვის 
საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული დარგის რეგულირების ფუნქციის საჯაროდ და 
დამოუკიდებლად შესრულებასთან. შესაბამისად, რეგულირების საფასურის მიღების უფლება 
ჰქონდა მხოლოდ საქართველოში არსებულ ორ დამოუკიდებელ მარეგულირებელ ორგანოს: 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნულ კომისიას.

2011 წლის 17 მაისს კანონში ცვლილების შეტანის შემდეგ სსიპ − ბუნებრივი 
რესურსების ეროვნულ სააგენტოს (ამჟამად, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს) მიეცა 
რეგულირების საფასურით ბიუჯეტის შევსების უფლება. ისევე, როგორც ეროვნული 
მარეგულირებელი ორგანოების შემთხვევაში, რეგულირების საფასური უშუალოდ უნდა 
იყოს დაკავშირებული ბუნებრივი რესურსებით რეგულირების ფუნქციის საჯაროდ და 
დამოუკიდებლად შესრულებასთან. 

რეგულირების ფუნქციის საჯაროდ და დამოუკიდებლად შესრულება
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ბუნებრივი რესურსებით 
მოსარგებლეებთან კავშირში ორი ფუნქცია აკისრია: (1) ბუნებრივი რესურსებით (გარდა 
ნავთობისა და გაზის) სარგებლობისათვის ლიცენზიების გაცემა და ამ მიზნით გასაწევი 
საქმიანობის წარმართვა და კოორდინაცია; (2) სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელისთვის 
დადგენილი წესით ბუნებრივი რესურსების მოპოვების კვოტების დამტკიცება.

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ კანონის თანახმად, გადაწყვეტილებები 
სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით 
მიიღება, რაც თავისთავად არ ითვალისწინებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 
საჯაროობას. გარემოს ეროვნული სააგენტო მიღებულ გადაწყვეტიელებებსაც კი არ 

23 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება 2016 წლის 26 დეკემბრის 
№49 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების 
შესახებ“
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აქვეყნებს. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მხოლოდ 2016 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო24 
ლიცენზიის გაცემის, მასში ცვლილების შეტანის, ან მისი გაუქმების შესახებ მონაცემების 
(და არა თავად ბრძანების) „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოქვეყნება, 
როგორც ამას ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონი ითხოვს, ჯერ კიდევ 2005 
წლიდან25. გადაწყვეტილების მიღების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებაც „საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნეში“ მწვანე ალტერნატივას არაერთი მიმართვის შედეგად მოხდა. 
სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელისთვის ბუნებრივი რესურსების მოპოვების კვოტების 
დამტკიცების პროცესსაც, ასევე, არაფერი აქვს საჯაროობასთან. 

ასევე, სააგენტო არ არის დამოუკიდებელი ლიცენზიის გაცემის პროცესში. „სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების 
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის #136 დადგენილების თანახმად, 
ლიცენზიის საწყისი ფასის დადგენა შესაძლოა მთავრობის გადაწყვეტილებითაც მოხდეს; 
გაცემული ლიცენზიის ვადის გაგრძელება, ლიცენზიაციაში ცვლილების შეტანა, ლიცენზიის 
პირობების შეცვლა და პირის ლიცენზიისგან გათავისუფლება კი, მხოლოდ საქართველოს 
მთავრობის გადაწყვეტილებით ხდება. 

ვინ იხდის რეგულირების საფასურს
„რეგულირების საფასურის შესახებ“ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, საქართველოს 
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს  სსიპ - ბუნებრივი რესურსების 
სააგენტოს უფროსმა 2011 წლის 12 აგვისტოს გამოსცა ბრძანება „რეგულირების საფასურის 
გადახდის წესისა და ოდენობების დამტკიცების შესახებ“, რომელიც დღემდე მოქმედია. 
საინტერესოა, რომ ბრძანებაში სულ ორი ცვლილებაა შესული ბრძანების გამოცემიდან ორი 
თვის განმავლობაში. ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს რეორგანიზაციისა და რეგულირების 
საფასურის მიღების უფლების გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოსათვის გადაცემიდან ორ წელიწადზე მეტია გასული, 
თუმცა გარემოს ეროვნული სააგენტო დღემდე ხელმძღვანელობს ბუნებრივი რესურსების 
სააგენტოს უფროსის ბრძანებით, რომლის თანახმად, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის 
რეგულირების განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბუნებრივი რესურსების სააგენტოა. 

ზემოხსენებული ბრძანების თანახმად, რეგულირების საფასურს იხდის ყველა, ვინც 
საქართევლოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სარგებლობს ბუნებრივი რესურსებით; 
გარდა, იმ პირებისა, ვინც რესურსებით პირადი მოხმარების მიზნით სარგებლობს. 

გაურკვეველი მიზეზით, ბრძანებით რეგულირების საფასური დადგენილია მხოლოდ ქვემოთ, 
ცხრილში ჩამოთვლილი ბუნებრივი რესურსისათვის. ყველა სხვა სახის რესურსით (მათ 
შორის, ტყის მერქნიანი სახეობებით, თეთრყვავილას ბოლქვებით, ყოჩივარდას გორგლებით, 
სოჭის გირჩებით, ცხოველთა სამყაროს სხვა ობიექტებით და სხვა წიაღისეულით) 
სარგებლობის რეგულირება უფასოა. უცნობია როგორც დადგენილი საფასურის გამოთვლის 
წესი ან საფუძველი, ასევე - დანარჩენი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების 
უსასყიდლობის მიზეზი. 

24 https://matsne.gov.ge ინფორმაცია ქვეყნდება სათაურით: ‘სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია 
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ’
25 „ლიცენზიის ან/და საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით ნებართვის გამცემი ვალდებულია:  გადაწყვეტილების 
მიღებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ოფიციალურ ბეჭდვით ორგანოში − „საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნეში“ გამოაქვეყნოს მონაცემები ლიცენზიის გაცემის, მასში ცვლილების შეტანის ან მისი გაუქმების შესახებ“ 
ლიცენზებისა და ნებართვების შესახებ კანონის 36-ე მუხლი. 
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ცხრილი 3. რეგულირების საფასურის ოდენობები:

№ ბუნებრივი რესურსი ზომის ერთეული საფასური ლარში

 1. ნახშირი 1 ტონა 0.10

 2. მანგანუმი 1 ტონა/1%-იანი 
შემცველობით 0.10

 3. სპილენძი 1 ტონა 127.5

 4. ტყვია 1 ტონა 14.8

 5. თუთია 1 ტონა 36,0

 6. ოქრო 1 გრამი 1.5

 7. ვერცხლი 1 გრამი 0.02

 8. დიატომიტი 1 ტონა 3,0

 9. ნახშირორჟანგი (CO2) 1 ტონა 10

10
ნავთობი:
ა.ა) ინვესტორის წილი ნავთობი (მათ შორის, 
საკომპენსაციო ნავთობი);
ა.ბ) სახელმწიფოს წილი ნავთობი

1 ტონა 24,19

 11. „ბორჯომის“ მინერალური წყალი 1მ3 3

 12. „ნაბეღლავის“ მინერალური წყალი 1მ3 3

 13. „საირმის“ მინერალური წყალი 1მ3 3

 14. სხვა ჩამოსასხმელი მიწისქვეშა მინერალური 
წყალი 1მ3 3

 15. ჩამოსასხმელი მიწისქვეშა მტკნარი წყალი 1მ3 2

 16.
მიწისქვეშა მტკნარი წყალი (სამეწარმეო), 
რომლებსაც იყენებენ პროდუქციის ძირითად 
ნედლეულად

1მ3 2,5

 17. ქაფშია 1 ტონა 15

საინტერესოა, ასევე, რეგულირების საფასურის გადახდის წესი. ბრძანების თანახმად, 
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისას გადახდა ხდება არა უგვიანეს ყოველი 
კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, სასარგებლო წიაღისეულის ათვისების 
შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული ყოველწლიურად ასათვისებელი მოცულობის 
მიხედვით თანაბარ ნაწილებად, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მოპოვებული სასარგებლო 
წიაღისეულის მოცულობა აღემატება სასარგებლო წიაღისეულის ათვისების შესაბამისი 
გეგმით გათვალისწინებულ ყოველწლიურ ასათვისებელ მოცულობას, რეგულირების 
საფასური გადაიხდება ფაქტობრივად მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის ოდენობის 
მიხედვით. ხოლო, შავ ზღვაში თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელის მიერ თევზის რესურსით 
(ქაფშია) სარგებლობისათვის – თევზჭერის ყოველწლიური კვოტიდან თევზჭერის ლიცენზიით 
განსაზღვრული პროცენტის მიხედვით მოსაპოვებელი თევზის რესურსის (ქაფშიის) სრული 
ოდენობის შესაბამისად, თანაბარნაწილად წელიწადში ორჯერ, არა უგვიანეს ყოველი წლის 
31 იანვრისა და 31 ივლისისა.

როგორც ზემოაღნიშნულიდან ჩანს, სახელმწიფო ლიცენზიანტებს ავალდებულებს 
დაგეგმილი და არა რეალურად მოპოვებული რესურსურსით სარგებლობის რეგულირების 
საფასურის გადახდას. თუმცა, როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გარემოს 
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ეროვნული სააგენტოს ბუღალტრული აღრიცხვის აუდიტმა აჩვენა, პრობლემას წარმოადგენს 
რეგულირების საფასურის გადახდის კონტროლიც. „კერძოდ, ლიცენზიატების გარკვეულ 
ნაწილს არ აქვს „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და 
პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ დადგენილებით გათვალისწინებული 
სააგენტოს ხელმძღვანელის შესაბამისი ბრძანებით დამტკიცებული სასარგებლო 
წიაღისეულის ათვისების გეგმები, რის გამოც სააგენტოსთვის შეუძლებელია ლიცენზიატის 
მიერ ლიცენზიის პირობების (სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის მოცულობებისა 
და მათ ასათვისებლად გათვალისწინებული ვადების დაცვა) დაცვის კონტროლი, რაზეც 
დამოკიდებულია რეგულირების საფასურთან დაკავშირებული შემოსავლის აღრიცხვა. ამ 
შემთხვევებში ლიცენზიატები სააგენტოს პერიოდულად წარმოუდგენენ წერილს მოპოვებული 
ბუნებრივი რესურსების რაოდენობაზე. თუმცა, იმის გამო, რომ არ მოწმდება წარმოდგენილი 
ინფორმაციის სიზუსტე, ვერ მოვიპოვეთ საკმარისი აუდიტორული რწმუნება სააგენტოს 
ბალანსზე აღრიცხული შემოსავლების სისრულეზე“26.

ცხრილი 4. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირებიდან მიღებული შემოსავალი 
(2017 წლის იანვრის მდგომარეობით)

რესურსის 
სახეობა

აქედან

2011 წ 2012 წ 2013 წ 2014 წ 2015 წ 2016 წ

ნახშირ-ორჟანგი 55 873 129 167 147 213 111 564 210 090 236 146

ნახშირი 8 842 133 134 77 388 78 542 81 344 98 671

მანგანუმი 352 693 1 462 923 1 501 875 1 418 539 2 083 394 1 483 374

ფერადი 
ლითონები 2 066 591 6 912 996 3 434 781 5 000 254 6 891 605 7 443 355

ქაფშია  762 527 1 377 773 907 069 1 134 173 1 361 875

წყალი 473 262 906 163 1 258 849 1 129 942 1 160 594 1 134 997

ნარჩენებით სარგებლობა 3 750 1 808 0 0 0 0

ჯამი 2 961 
011

10 308 
718

7 797 
879

8 645 
908

11 561 
199

11 758 
418

შესაბამისობა საქართველოს კონსტიტუციასთან
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასურის კონსტიტუციასთან 
შეუსაბამობა საფასურის შემოღების შესახებ პროექტის ინიცირებისთანავე იყო ცნობილი 
პარლამენტარებისთავის, რომლებმაც ერთხმად დაუჭირეს მხარი კანონპროექტს სამივე 
მოსმენისას27. საინტერესოა, რომ კანონპროექტის სამივე მოსმენისას, საფასურის 

26 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული დასკვნა სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ ბუღალტრული 
ანგარიშგების შესახებ 2014 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბერს დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის 
http://sao.ge 
27 საქართველოს პარლამენტის კანონის განხილვის გვერდი საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო 
ინიციატივის წესით წარმოდეგნილ კანონპროექტებზე: „რეგულარული საფასურის შესახებ" საქართველოს კანონში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე",  „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა 
და დამატებების შეტანის თაობაზე",  „ნავთობისა და გაზის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე",  „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის შესახებ". 
http://parliament.ge/ge/law/7601/14842 
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არაკონსტიტუციურობაზე პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტი მიუთითებდა. 
კერძოდ, დასკვნაში აღნიშნული იყო: „კანონპროექტის პირველი მუხლის პირველი 
პუნქტით წარმოდგენილია კანონის მე-3 მუხლის ახალი რედაქცია, რომელიც რეგულირების 
საფასურის ცნებას განსაზღვრავს, თუმცა, ამ ნორმის მიხედვით რეგულირების საფასურის 
სამართლებრივი ბუნება სრულყოფილად არ არის განსაზღვრული და საკმაოდ ბუნდოვანია. 
კერძოდ, ცნობილია, რომ იგი მარეგულირებელი ორგანოებისა და ბუნებრივი რესურსებით 
სარებლობის, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავებისა ან/და ტრანსპორტირების 
საქმიანობის რეგულირების განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
ბიუჯეტების ფორმირების ერთ-ერთი წყაროა და მათი ოდენობა ამ ორგანოების ნორმატიული 
აქტებით დგინდება. თუმცა, რა ვალდებულების შესრულების მიზნით ხდება მისი გადახდა 
გაუგებარია კანონპროექტიდან გამომდინარე. აღსანიშნავია, რომ რეგულირების საფასურის 
დაწესების საკითხთან დაკავშირებით გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს 2003 წლის 10 იანვრის #2/1/187-188 გადაწყვეტილება 
საქმეზე „შ.პ.ს. „აირზენა“ საქართველოს წინააღმდეგ“, რომლითაც საკონსტიტუციო 
სასამართლომ რეგულირების საფასურის დაწესება არაკონსტიტუციურად მიიჩნია“28. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების29 თანახმად: „საქართველოს 
კონსტიტუციის 94-ე მუხლი გადასახდელის ორ სახეს იცნობს: გადასახადი და მოსაკრებელი.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-5 მუხლის თანახმად: „გადასახადი არის 
ბიუჯეტებისა და სპეციალურ სახელმწიფო ფონდებში სავალდებულო შენატანი, რომელსაც 
იხდის გადასახადის გადამხდელი, გადასახადის აუცილებელი, არაექვივალენტური 
და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე“. მაშასადამე, რეგულირების საფასური ამ 
კონკრეტულ შემთხვევაში, ისე როგორც გადასახადი, სავალდებულო შენატანია, მაგრამ, 
თუ გადასახადი ბიუჯეტში შედის, საფასური – ადმინისტრაციის ანგარიშზე. ... რეგულირების 
საფასური მოსაკრებლის ნიშნებსაც ატარებს. “მოსაკრებლის სისტემის საფუძვლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის პირველი მუხლის შესაბამისად, „მოსაკრებელი არის აუცილებელი 
გადასახადი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდიან ფიზიკური და იურიდიული პირები სახელმწიფოს 
მიერ მათთვის კანონით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების ანდა სარგებლობის 
უფლების მინიჭებისათვის, აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოების მიერ გაწეული გარკვეული 
მომსახურებისათვის“. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან საფასურის გადახდა ადმინისტრაციის 
მომსახურებისათვის ხდება, იგი ატარებს მოსაკრებლის ნიშნებს, იმ განსხვავებით, რომ 
საფასური ადმინისტრაციის ანგარიშზე შეიტანება, ხოლო მოსაკრებელი სახელმწიფო ან 
ადგილობრივ ბიუჯეტში.

... სასამართლო იზიარებს მოწვეული სპეციალისტის, პროფესორ მესხიას დასკვნას, რომ 
„რეგულირების საფასური“ ატარებს როგორც გადასახადის, ისე მოსაკრებელის ნიშნებს, 
მასში ორივე კატეგორიის ნიშნებია ინტეგრირებული და საბოლოო ჯამში „საფასური“ 
უფრო ბეგარაა, რომლის გადახდას კანონი ავალდებულებს ავიასაწარმოებს“.

„საქართველოს კონსტიტუციის 94-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „სავალდებულოა 
გადასახადებისა და მოსაკრებლების გადახდა კანონით დადგენილი ოდენობითა და წესით”, 
ხოლო იმავე მუხლის მეორე პუნქტი იმპერატიულად მიუთითებს, რომ გადასახადებისა და 
მოსაკრებლების სტრუქტურას და შემოღების წესს ადგენს მხოლოდ კანონი“.

28 საქართველოს პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა საქართველოს მთავრობის მიერ 
საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდეგნილ კანონპროექტებზე: „რეგულარული საფასურის შესახებ" 
საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე",  „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს 
კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე",  „ნავთობისა და გაზის შესახებ" საქართველოს კანონში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე", „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების 
შეტანის შესახებ".  http://parliament.ge/ge/law/download_58223/17052011-pdf 
29 შპს „აირზენა საქართველოს ავიახაზები“ საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს ტრანსპორტისა და 
კომუნიკაციების სამინისტროს წინააღმდეგ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის 
გადაწყვეტილება №2/1/187-188, 2003 წლის 10 იანვარი. კოლეგიის შემადგენლობა: ოთარ ბენიძე (თავმჯდომარე); 
ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი; ლამარა ჩორგოლაშვილი; ზაურ ჯინჯოლავა (მომხსენებელი  მოსამართლე).
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1378395 
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სასამართლო თვლის, რომ გადასახადების და მოსაკრებლების სტრუქტურასა და შემოღების 
წესში მოიაზრება გადასახადის ოდენობა, გადამხდელი, ვადა, რა ფორმით და საფუძვლით 
უნდა მოხდეს მისი დადგენა, რისი დადგენის უფლებამოსილება მხოლოდ კანონს აქვს ... 
სასამართლო ვერ დაეთანხმება პარლამენტის განსახილველი საკითხების დელეგირებას 
აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე...“

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ განხილულ შემთხვევაში 
საუბარი იყო სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ავიასაწარმოების საქმიანობის რეგულირებაზე, 
ანუ იმ სფეროზე, რომელშიც რეგულირების საგანი არსებობს: თეორიულად შესაძლებელია 
საჭირო იყოს ლიცენზიის მფლობელთა და მომხმარებელთა ინტერესების დაბალანსება, 
მომსახურებისა და საქონლის ეფექტიანი ფასწარმოქმნისა და მიწოდების უზრუნველყოფა; 
ხოლო ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების შემთხვევაში - არ არსებობს 
ამ სფეროს სახელმწიფოს მიერ რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროდ მიჩნევის რაიმე 
საფუძველი.

2016 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელა “რეგულირების საფასურის გადახდის 
წესისა და ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის 
ბრძანების კონსტიტუციურობის თაობაზე.

შპს „მადაი” და შპს “პალიასტომი 2004” საქართველოს 
პარლამენტისა და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული 
სააგენტოს უფროსის წინააღმდეგ

2014 წლის 24 სექტემბერს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით 
კომპანიებმა „მადაი“ და „პალიასტომი 2004“ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
კონსტიტუციური სარჩელით30 (რეგისტრაციის №611) მიმართეს. კონსტიტუციურ სარჩელზე 
დავის საგანს წარმოადგენდა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის რეგულირების 
საფასურისა და მოსაკრებლის გადახდის წესები. კერძოდ, შავ ზღვაში თევზჭერის ლიცენზიის 
მფლობელის მიერ თევზის რესურსით სარგებლობისათვის როგორც რეგულირების 
საფასური, ასევე მოსაკრებელი გადაიხდება ლიცენზიით ნებადართული მოსაპოვებელი და 
არა ფაქტობრივად მოპოვებული თევზის სრული ოდენობის შესაბამისად. საკონსტიტუციო 
სასამართლომ შეაფასა, იწვევს თუ არა ზემოაღნიშნული რეგულაციები საქართველოს 
კონსტიტუციის 21-ე და 30-ე მუხლებით განმტკიცებული საკუთრების უფლების და 
თავისუფალი მეწარმეობის უფლების გაუმართლებელ შეზღუდვას. 

საკონსტიტუციო სასამართლომ განხილა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის 
რეგულირების საფასურის არსი, დანიშნულება და მიზანი. საკონსტიტუციო სასამართლო 
თავის გადაწყვეტილებაში სრულად იზიარებს მწვანე ალტერნატივას მოსაზრებას31 
რეგულირების საფასურის არსისა და მიზანის შესახებ და აღნიშნავს, რომ „სსიპ გარემოს 
ეროვნული სააგენტოს მიერ ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირებაში ამჟამად 
იგულისხმება: 1) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ბუნებრივი რესურსებით 
სარგებლობისათვის „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
განსაზღვრული ლიცენზიების გაცემა და ამ მიზნით გასაწევი საქმიანობის წარმართვა 
და კოორდინაცია; 2) სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელისათვის დადგენილი წესით 
ბუნებრივი რესურსების მოპოვების კვოტების დამტკიცება. შესაბამისად, ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისათვის რეგულირების საფასურის დადგენა ემსახურება 
აღნიშნულ ფუნქციათა საჯაროდ და დამოუკიდებლად განხორციელების მიზანს. 

30 https://goo.gl/Um2nmD 
31 „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის რეგულირების საფასური - კანონიერება და კორუფციის საფრთხეები“, 
ივლისი, 2015 http://greenalt.org/wp-content/uploads/2015/07/Regulation_Policy_Brief_2015_GEO.pdf 
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ამასთან, საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ სადავო ბრძანება განსაზღვრავს 
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის რეგულირების საფასურის გადახდის წესს, 
რომელიც იმავდროულად ადგენს საფასურის გამოთვლის წესსა და გადახდის ვადებს. 
კონსტიტუციის 94-ე მუხლის თანახმად, კი გადასახადებისა და მოსაკრებლების სტრუქტურას, 
შემოღების წესს, ასევე ოდენობასა და გადახდის წესს ადგენს მხოლოდ კანონი. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება: 
„ვინაიდან სადავო რეგულირება განსაზღვრულია არა კანონით, არამედ კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტით, იგი ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს კონსტიტუციის 94-ე მუხლის 
პირველი და მე-2 პუნქტის და, შესაბამისად, 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მიერ დადგენილ 
ფორმალურ კრიტერიუმს უფლების შეზღუდვის კანონით დადგენის აუცილებლობის თაობაზე 
და გაუმართლებლად არღვევს მოსარჩელე მხარის საკუთრების უფლებას“.

საბოლოო ჯამში, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით32, შპს „მადაის“ და 
შპს „პალიასტომი 2004“-ის კონსტიტუციური სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ 
და არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი „რეგულირების საფასურის გადახდის წესისა და 
ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროს სსიპ - ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის 2011 წლის 12 აგვისტოს 
№1 ბრძანების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი საქართველოს კონსტიტუციის 
21-ე მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან და 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით. 

სიტუაციის „გამოსწორების“ მცდელობა
2017 წლის 11 იანვრის მთავრობის სხდომაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრმა განსახილველად გაიტანა საქართველოს კანონის პროექტი „„რეგულირების 
საფასურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. კანონპროექტი 
არ ყოფილა გამოქვეყნებული და/ან განხილული დაინტერესებულ საზოგადოებასთან, 
როგორც ამას ითხოვს კონვენცია „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების 
მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის 
შესახებ“33. ზოგადად, კანონპროქტის არსებობის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ გახდა 
ცნობილი, რაც საქართველოს მთავრობის ვეგ-გვერდზე გამოქვეყნდა ცნობა იმის შესახებ, 
რომ მთავრობამ მოიწონა კანონის პროექტი და გადაწყვიტა კანონის პროექტი საქართველოს 
პარლამენტისათვის წარედგინა.

კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, „კანონპროექტის შემუშავება 
განაპირობა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 30 სექტემბრის 
№1/3/611 საქმეზე გადაწყვეტილებამ. წარმოდგენილი ცვლილებით ხდება საკონსტიტუციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა. ... 
კანონპროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროს სსიპ - ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის 2011 წლის 12 აგვისტოს 

32 https://goo.gl/O4s7LT 
33 მუხლი 8. საზოგადოების მონაწილეობა აღმასრულებელი დებულებების და/ან საყოველთაოდ მისაღები 
სამართლებრივად სავალდებულო ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში ყოველი მხარე ეცდება ხელი 
შეუწყოს საზოგადოების ეფექტურ მონაწილეობას გარკვეულ საფეხურზე, სანამ არჩევანის გაკეთება დაშვებულია 
ხელისუფლების ორგანოების მიერ იმ სავალდებულო ძალის მქონე აღმასრულებელი დებულებების და სხვა 
საზოგადოებისათვის მისაღები მასალების მომზადების პროცესში, რომლებსაც მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა 
შეუძლიათ გარემოზე. ამისათვის აუცილებელია შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა:
ა) ეფექტური მონაწილეობისათვის დადგენილი უნდა იქნას საჭირო ვადები;
ბ) საჭიროა გამოქვეყნდეს ან სხვაგვარად გახდეს საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი კა ნონების
პროექტები; და 
ც) საზოგადოებას უნდა მიეცეს შენიშვნების გაკეთების შესაძლებლობა უშუალოდ ან წარმომადგენლობითი 
საკონსულტაციო ორგანოების მეშვეობით. საზოგადოების მონაწილეობის შედეგი შეძლებისდაგვარად იქნება 
მიღებული მხედველობაში.
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№1 ბრძანებით განსაზღვრული რეგულირების საფასურის კანონის დონეზე გადმოტანას. 
ამ ეტაპზე არ ხდება ტარიფების ცვლილება, რათა არ მოხდეს ბაზრის მოთამაშეებისათვის 
დამატებითი ფინანსური ვალდებულებების დაწესება“. კანონპროექტის თანახმად, 
„რეგულირების საფასურის გადახდის წესისა და ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ 
ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის ბრძანების შინაარსი ფაქტიურად, მექანიკურად 
გადადის „რეგულირების საფასურის შესახებ“ კანონში. სამინისტრო არ ცდილობს სიტუაციის 
რამენაირად გამოსწორებას და ზემოაღწერილი პრობლემების მოგვარებას. 

დასკვნა და რეკომენდაციები
ყოველივე ზემოაღნიშნული ცხადყოფს, რომ 2011 წელს ბუნებრივი რესურსით 
სარგებლობის რეგულირების საფასურის შემოღება, მოხდა მხოლოდ ენერეგეტიკისა და 
ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ-ის ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ბიუჯეტის 
მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსით შევსების მიზნით. ამასთან საფასური შემოღებული 
იქნა იმგვარად, რომ არავითარ დამატებით პროდუქტს/მომსახურებას არ სთავაზობდა 
გადამხდელს; ეს კი თავის მხრივ, რესურსით მოსარგებლეებს საფუძველს აძლევდა 
განეხილათ ეს საფასური, როგორც ქრთამის გადახდის ლეგალური საშუალება, ან უკეთეს 
შემთხვევაში, როგორც „სახელმწიფო რეკეტი“. 

2013 წელს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ-ის - ბუნებრივი 
რესურსების სააგენტოს საქართველოს რეორგანიზაციისას და ფუნქციების გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებაზე 
- ზედამხედველობის დეპარტამენტზე და სამინისტროს სსიპ-ბზე - ეროვნულ სატყეო 
სააგენტოზე და გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე გადანაწილებისას საქართველოს 
მთავრობამ კვლავ სათანადოდ არ შეაფასა სააგენტოს ბიუჯეტის შევსების ამ საშუალების 
სამართლიანობა და მის არსებობასთან დაკავშირებული საფრთხეები. სამწუხაროა, რომ 
ამჯერად, უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე კანონში 
ცვლილებების შეტანისას, სამინისტრო/მთავრობა „ფასადური“ ცვლილებების ინიცირებით 
ცდილობს პრობლემის არსის უგულებელყოფას და დაფარვას. 

შედეგად, დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროს (მაკონტროლებელს) და ლიცენზიანტს (გასაკონტროლებელს) შორის 
ურთიერთობა აღებ-მიცემობით მოდელს ეფუძნება, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს34 
თანახმად, „მსოფლიო პრაქტიკით დაუშვებელია და მრავალი სამართალდარღვევის (მათ 
შორის კორუფციის) წყაროა“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მიგვაჩნია, რომ საქართველოს 
პარლამენტნმა დაუყოვნებლივ უნდა გააუქმოს ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის 
რეგულირების საფასური და გამონახოს გარემოს დაცვის სამინისტროსათვის კანონით 
დადგენილი უფლებებისა და მოვალეობების შესრულებისათვის აუცილებელი ფინანსური 
რესურსის მობილიზების გზები, რომლებიც არ მოვა წინააღმდეგობაში დემოკრატიის 
ძირითად პრინციპებთან და არ შექმნის კორუფციისათვის ხელსაყრელ გარემოს 
ამ თვალსაზრისით ისეთ სახიფათო სფეროში, როგორიცაა ბუნებრივი რესურსებით 
სარგებლობის სახელმწიფო მართვა.

34 2003 წლის 10 იანვარის №2/1/187-188 გადაწყვეტილება



ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივა არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც 
2000 წელს დაარსდა. მწვანე ალტერნატივას მისიაა საქართველოს გარემოს, ბიოლოგიური 
და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ეკონომიკურად ხელსაყრელი და გარემოსდაცვითი და 
სოციალური თვალსაზრისით მისაღები ალტერნატივების ხელშეწყობის, გარემოსდაცვითი და 
სოციალური სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრებისა და გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის გზით. 

ორგანიზაცია მუშაობს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ენერგეტიკა - მოპოვებითი მრეწველობა - 
კლიმატის ცვლილება; ტრანსპორტის სექტორის მდგრადი განვითარება; ბიომრავალფეროვნების 
შენარჩუნება და ხე-ტყის არალეგალური ჭრის აღკვეთა, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების 
პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური 
უფლებების დაცვა; ნარჩენებისა და წყლის მართვა. ამ თემატური მიმართულებების გარდა, მწვანე 
ალტერნატივას პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორისაა: გარემოსდაცვითი მმართველობის 
ხელშეწყობა; ინფორმაციაზე, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებსა და მართლმსაჯულებაზე 
საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველოფა; გარემოსდაცვითი მართვისა და მდგრადი 
განვითარების ინსტრუმენტების გაუმჯობესება; ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა; საერთაშორისო 
საფინანსო ინსტიტუტების საქმიანობის და საქართველოსთვის გაწეული საერთაშორისო ფინანსური 
დახმარების მონიტორინგი.

მწვანე ალტერნატივა თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან როგორც 
საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 2001 წელს მწვანე ალტერნატივამ, საქართველოს 
სხვა წამყვან ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, 
დააფუძნა საქართველოში სიღარიბის შემცირების სტრატეგიის შემუშავებაზე დამკვირებელთა 
ქსელი. 2002 წლიდან მწვანე ალტერნატივა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
ერთად, მონიტორინგს უწევს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტის განხორციელებას, 
მის შესაბამისობას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პოლიტიკასა და სახელმძღვანელო 
პრინციპებთან, პროექტის ზეგავლენას ადგილობრივ მოსახლეობასა და გარემოზე. 2005 
წლიდან ორგანიზაცია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 
კოალიციის წევრია. 2006 წელს მწვანე ალტერნატივამ საფუძველი ჩაუყარა ტყის დამოუკიდებელი 
მონიტორინგის ქსელს. დაარსების დღიდან ასოციაცია არის „ცენტრალურ და აღმოსავლეთ 
ევროპაში ბანკების საქმიანობაზე დამკვირვებელთა ქსელის“ წევრი; ორგანიზაცია ასევე მჭიდროდ 
თანამშრომლობს “დედამიწის მეგობრების” საერთაშორისო ფედერაციასთან, „კლიმატის 
ცვლილების ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქსელთან“, მდგრადი ენერგეტიკის 
საერთაშორისო ქსელთან, სხვადასხვა საერთაშორისო და ეროვნულ გარემოსდაცვით, 
სოციალურ და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციასთან; მწვანე 
ალტერნატივა 2008 წელს დაარსებული კოალიციის “გამჭვირვალე საერთაშორისო დახმარება 
საქართველოსთვის” წევრიცაა. 2010 წელს მწვანე ალტერნატივას ინიციატივით დაფუძნდა 
„საქართველოს მწვანე ქსელი“ - საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ექსპერტების 
არაფორმალური გაერთიანება, რომელიც მოწოდებულია დაიცვას გარემო, ხელი შეუწყოს მდგრად 
განვითარებას და გარემოსდაცვითი და სოციალური სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრებას 
საქართველოში.

2004 წელს მწვანე ალტერნატივა დაჯილდოვდა გოლდმანის გარემოსდაცვითი ფონდის პრიზით 
ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტზე მიმართული კამპანიის ფარგლებში გარემოს 
დაცვის, სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობისათვის გაწეული წარმატებული 
საქმიანობისათვის.
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