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მუხლი 29. გარემოს დაცვის უფლება

1. ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის 
უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი გარემოთი 
და საჯარო სივრცით. ყველას აქვს უფლება დროულად 
მიიღოს სრული ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ. ყველას აქვს უფლება ზრუნავდეს გარემოს 
დაცვაზე. გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის უფლება 
უზრუნველყოფილია კანონით.



მუხლი 5. 
გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციის 
შეგროვება და 
გავრცელება



ზოგადი 
ადმინისტრაციული 

კოდექსი
2013 წლის 
სექტემბერი

 პროაქტიული გამოქვეყნება − 
საჯარო დაწესებულების მიერ 
საზოგადოებრივი ინტერესის 
მატარებელი საჯარო 
ინფორმაციის ელექტრონულ 
რესურსებზე განთავსება.

 საჯარო დაწესებულება 
ვალდებულია უზრუნველყოს 
საჯარო ინფორმაციის 
პროაქტიული გამოქვეყნება 
შესაბამისი კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტით დადგენილი 
წესითა და პირობებით.



გარემოს 
მდგომარეობის 

შესახებ ეროვნული 
მოხსენება

ოფიციალური სახელმწიფო დოკუმენტი, 
რომელიც ასახავს ქვეყანაში გარემოსა 
და ბუნებრივი რესურსების 
მდგომარეობას. 

2007 წლამდე - ყოველწლიურად;

2008 წლიდან - 3 წელიწადში 
ერთხელ;

2016 წლის ცვლილებით - 4 
წელიწადში ერთხელ



გარემოს 
მდგომარეობის 

შესახებ 
ეროვნული 
მოხსენება

 2007-2009 წლების ანგარიში 
2011 წლის დეკემბერში 
დამტკიცდა;

 2010-2013 წლების ანგარიში 
2016 წლის სექტემბერში 
დამტკიცდა. 

 მზადების პროცესია: 2014-2017



გარემოს 
მდგომარეობის 

შესახებ 
ეროვნული 
მოხსენება

არ არის ხელმისაწვდომი 
გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინიტროს ვებ-
გვერდზე;

არ არის ხელმისაწვდომი 
გარემოს ეროვნული სააგენტოს 
ვებ-გვერდზე;

ხელმისაწვდომია მხოლოდ 
გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციისა და განათლების 
ცენტრის ვებ-გვერდზე. 



გარემოზე დაკვირვების მონაცემთა 
დამუშავება, გარემოს მდგომარეობის 
შეფასება და შესაბამისი ინფორმაციის 

გავრცელება სააგენტოს ერთ-ერთი 
მთავარი ფუნქციაა. 





ყოველთვიური 
საინფორმაციო 

ბიულეტენი 
„საქართველოს 

გარემოს 
დაბინძურების 

შესახებ“

 ატმოსფერული ჰაერის 
დაბინძურების მონიტორინგი 
წარმოებდა: თბილისის 5 (აქედან 
ერთ მობილურ სადგურზე), ბათუმის 
1, ქუთაისის 1 და რუსთავის 1 
ავტომატურ სადგურზე. 

 ზედაპირული წყლის 96 სინჯი 
აღებული იქნა საქართველოს 52 
მდინარეზე, 2 ტბასა და 1 
წყალსაცავზე.

 მიმდინარეობდა რადიოაქტიური 
დაბინძურების რეგულარული 
მონიტორინგი მიწისპირა 
ატმოსფერულ ჰაერში



გარემოსდაცვითი 
ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

http://www.des.gov.ge/
საიტის მუშაობს სატესტო რეჟიმში

წლიური ანგარიშები;

კანონმდებლობა - ბრძანებები, 
კანონები, დადგენილებები, 
საერთაშორისო 
ხელშეკრულებები;

რეგიონული სამმართველოები -
საკონტაქტო ინფორმაციით;  

ინსპექტირება - ცარიელია. 

http://www.des.gov.ge/


გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციისა და 

განათლების 
ცენტრი

გარემოზე ზემოქმედების 
ნებართვების რუკა/რეესტრი;

გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ ეროვნული 
მოხსენებები (2010-2013 არ 
დევს);



წიაღის 
ეროვნული 
სააგენტო



წიაღის 
ეროვნული 
სააგენტო



წიაღის 
ეროვნული 
სააგენტო



პოლიტიკის 
ნაცვლად 
შეგვრჩა 

‘სტრატეგია’
100 000 EUR – EBRD
9% - საქართველოს მთავრობა



წიაღის 
ეროვნული 
სააგენტო



 www.tacsa.gov.ge
ქვეყნდება
 წლიური ანგარიშები/FB 

პოსტები;
 სააგენტოს მიერ 

შემუშავებული სტრატეგიები, 
კონცეფციები და 
სამოქმედო გეგმები

არ ქვეყნდება
 მშენებლობის ნებართვები;
 ინსპექტირების ოქმები; 

http://www.tacsa.gov.ge/


 სააგენტოში შემოსული 
და სააგენტოდან გასული 
კორესპონდენციის 
ელექტრონული რეესტრი

 დავა 25.04.2018 –
29.05.2019



ტექნიკური და 
სამშენებლო 

ზედამხედველობის 
სააგენტო

არ გვაძლევს

ფოთის ღრმაწყლოვან ნავსადგურზე
მიღებული გადაწყვეტილების
ძალადაკარგულად გამოცხადება -
წარმოების მასალები - 22.10.2019;

ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობის
პროექტთან დაკავშირებით სააგენტოში
დაცული ინფორმაციის სრულად
მოწოდების მოთხოვნის თაობაზე -
25.09.2019 (ძალიან უცნაური
განმარტების გაკეთება დაგვჭირდა და
საბოლოოდ მოგვცეს)

ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის
მშენებლობის პროექტის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებასთან
დაკავშირებული ადმინისტრაციული
წარმოების მასალები - 18.11.2019 
(მოგვეცს მხოლოდ ნებართვა და
განაცხადი, არ გვეგონა დანარჩენიც თუ
გაინტერესებდათო)



საქართველოს 
მთავრობა

2019 წ საჯარო 
ინფორმაციის 7 

მოთხოვნიდან 
პასუხი მიღებული 
გვაქვს მხოლოდ 

ერთზე 

 წარმოების მასალები:
 1. ნამახვანის ჰესების კასკადის შესახებ 

დასადები ხელშეკრულების თაობაზე 
საქართველოს მთავრობის N905 
განკარგულება; 
 2. სასარგებლო წიაღისეულის 

(ქვიშრობული ოქროს) შესწავლა-
მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის 
დამატებითი სალიცენზიო პირობების 
განსაზღვრაზე თანხმობის გაცემის 
თაობაზე საქართველოს მთავრობის 
N972 განკარგულება;
 4.„საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემის" სამშენებლო 
სამართალდარღვევისთვის 
დაკისრებული ჯარიმისგან 
გათავისუფლების თაობაზე 
საქართველოს მთავრობის N1007 
განკარგულება. 



საქართველოს 
მთავრობა

2019 წ საჯარო 
ინფორმაციის 7 

მოთხოვნიდან 
პასუხი მიღებული 
გვაქვს მხოლოდ 

ერთზე 

წარმოების მასალები:

 უძრავი ქონების შპს „არ ემ ჯი
აურამაინისათვის" აღნაგობის უფლებით 
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
მთავრობის N1025 განკარგულება;

 China Railway Tunnel Group Co. Ltd -
თან დასადები ხელშეკრულების 
მოწონების შესახებ მთავრობის N1897 
განკარგულება;

 საქართველოს მთავრობას, შპს „ფერსა" 
და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 
კომერციულ ოპერატორს" დადებული 
მემორანდუმის ფარგლებში 
გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 
N1919 განკარგულება; 



საქართველოს 
მთავრობა

2019 წ საჯარო 
ინფორმაციის 7 

მოთხოვნიდან 
პასუხი მიღებული 
გვაქვს მხოლოდ 

ერთზე 

წარმოების მასალები:

 საქართველოს მთავრობას, სს „დარიალი 
ენერჯის", შპს „ენერგოტრანსსა" და 
„ელექტროენერგეტიკული სისტემის 
კომერციულ ოპერატორს" შორის 
დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“N1918 განკარგულება.

 „სს „ონი კასკადისათვის" ონის 
მუნიციპალიტეტში, მდინარე რიონზე, სს 
„ონი კასკადის" 206.1 მვტ სიმძლავრის 
„ონის ჰიდროელექტროსადგურების 
კასკადის" (ონი - 1 ჰესი 122.4 მვტ, ონი -
2 ჰესი 83.7 მვტ) განსაკუთრებული 
მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის 
ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული 
წარმოების ვადის გაგრძელების 
თაობაზე“N1932 განკარგულება.



საქართველოს 
მთავრობა

2019 წ საჯარო 
ინფორმაციის 7 

მოთხოვნიდან 
პასუხი მიღებული 
გვაქვს მხოლოდ 

ერთზე 

წარმოების მასალები:

 “შპს „ჯორჯიან რესორს კომპანიაზე“ 
გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის 
შესწავლა-მოპოვების ლიცენზიაში 
ცვლილების შეტანასა და დამატებითი 
სალიცენზიო პირობების განსაზღვრაზე 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ − 
გარემოს ეროვნული სააგენტოსათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ #2258 
განკარგულება; 



ორჰუსის კონვენციის მე-5 მუხლი

მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ გარემოზე 
მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე საწარმოების 
მიერ ანგარიშგების სავალდებულო სისტემების შექმნა, 
რათა უზრუნველყოფილ იქნას ხელისუფლების 
ორგანოებისათვის ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება იმ 
მიმდინარე ან დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ, 
რომელმაც საგრძნობი ზემოქმედება შეიძლება 
მოახდინოს გარემოზე. 



ორჰუსის კონვენციის მე-5 მუხლი

სახელმწიფოებმა უნდა მოუწოდონ მწარმოებლებს, 
რომელთა საქმიანობა მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს 
გარემოზე, ეკოლოგიური აუდიტის ან სხვა საშუალებების 
მეშვეობით, რეგულარულად მიაწოდონ საზოგადოებას 
ინფორმაცია მათი საქმიანობის და პროდუქციის გარემოზე 
ზემოქმედების შესახებ. 

ამასთან, ქვეყნები ვალდებულნი არიან სულ უფრო მეტი 
ასეთი სახის ინფორმაცია განათავსონ ელექტრონულ 
რესურსებზე.



 გარემოსდაცვითი შეფასებების კოდექსის ამოქმედებასთან 
ერთად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო ვალდებულია  სამინისტროს ვებ-გვერდზე 
გამოაქვეყნოს საქმიანობის შემდგომი ანალიზი, რომელიც 
მოიცავს: 
ა) პირობებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების 
მონიტორინგს;
ბ) საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე 
ზემოქმედების ანალიზს;
გ) გზშ-ის ანგარიშით გათვალისწინებული გარემოს 
მახასიათებლების ცვლილებების შეფასებას.

 ეს ვალდებულება კოდექსის ამოქმედებიდან მეორე წლის 
მიწურულსაც კი არ სრულდება!



გარემოსდაცვითი 
შეფასების 
კოდექსით 

გათვალისწინებული 
ინფორმაციის 
გამოქვეყნება

 არსებული პრაქტიკა: ქვეყნდება 
„სადღაც“



ღია 
მმართველობა 
საქართველოს 

2018-2019 
წლების 

სამოქმედო 
გეგმა 

 საჯარო სერვისების 
გაუმჯობესებისათვის აღებული 
ვალდებულება (5) -
გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსით გათვალისწინებული 
მოთხოვნების 
შესასრულებლად 
ელექტრონული პორტალის 
პორტალის ამუშავება და 
ფუნქციური დატვირთვა უნდა 
დასრულებულიყო 2019 წლის 
სექტემბერში. 

 პასუხისმგებელი: სსიპ 
გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციისა და 
განათლების ცენტრი





გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობა არ გაუმჯობესებულა (თუ არ 
გაუარესდა);

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე აღებული 
შეუსრულებელი ვალდებულებების რაოდენობა 
ყოველწლიურად იზრდება. 
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