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მწვანე ალტერნატივას მოსაზრებები1  
 
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული  

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) პროცედურის 

აღსრულების შესახებ 

 
 

31 მარტი, 2020  
 
 

 

1. კოდექსის გარკვეული ნორმების შეუსაბამობა საქართველოს 

კანონმდებლობასთან2 

 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 

თანახმად, გაიცემა სამ ეტაპად, სამივე ეტაპზე - საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების წესით. ამასთან, კოდექსის მე-5 მუხლის მე-7-მე-11 პუნქტები უშვებენ 

სამივე ეტაპის გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობას, 

ოღონდ არა საჯარო, არამედ მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით. ეს 

ნიშნავს, რომ საზოგადოების მონაწილეობით მიღებული გადაწყვეტილებები 

შეიძლება შეიცვალოს ისე, რომ საზოგადოება ვერ შეიტყობს ამის შესახებ; 

საზოგადოებას შეეძლება, მხოლოდ, გაეცნოს უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებას. 

კოდექსის აღნიშნული დებულებები ეწინააღმდეგება „გარემოსდაცვით 

საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ 

სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ 

ორჰუსის კონვენციას (მე-6 მუხლის მე-10 პუნქტს) და ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 63-ე მუხლის მე-2 ნაწილს.  

 

2. კოდექსის დანართებით განსაზღვრული საქმიანობების ჩამონათვალი3 

 

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება მოქცეულია კოდექსის ორივე დანართში. 

კერძოდ: (ა) პირველ დანართშია - „წიაღისეულის ღია კარიერული წესით 

მოპოვება, როდესაც მოპოვების ადგილის ზედაპირი 25 ჰექტარზე მეტია; 

ტორფის მოპოვება, როდესაც მოპოვების ადგილის ზედაპირი 150 ჰექტარზე 

 
1 ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივა 2000 წელს რეგისტრირებული გარემოსდაცვითი არასამთავრობო  

ორგანიზაციაა (საიდენტიფიკაციო კოდი - 204952676). დაარსებიდან დღემდე, მწვანე ალტერნატივა  

მონიტორინგს უწევს გარემოსდაცვითი შეფასების სფეროში მიმდინარე პროცესებს, მონაწილეობს  

მათში და აქვეყნებს ანალიზს. ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია  

ვებ-გვერდზე: www.greenalt.org 

ეს დოკუმენტი მომზადდა საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების  

კომიტეტის მიერ ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის (ნააკ) ფარგლებში 2020 წლის  

თებერვალში ინიცირებული  მოკვლევისთვის, თემაზე: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  

პროცედურის აღსრულების კონტროლი. 

2 დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ: მწვანე ალტერნატივას საკანონმდებლო წინადადება 

 „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის შესახებ საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონში  

ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (#1-2465/19/9; 12.02.2019). ხელმისაწვდომია:  

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17216 

3 დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ: მწვანე ალტერნატივას საკანონმდებლო წინადადება 

 „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის შესახებ საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონში  

ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (#1-2465/19/9; 12.02.2019). ხელმისაწვდომია:  

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17216 

 

 

 

 

გარემოსდაცვითი და სოციალური 

სამართლიანობისთვის  

საქართველოში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 0179, საქართველო  
ფალიაშვილის ქ. 39ბ, IV სართ. 
ტელ./ფაქსი: (995 32) 222 38 74 
ელ.ფოსტა: greenalt@greenalt.org 
ვებ-გვერდი: www.greenalt.org 
 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17216
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17216
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მეტია“; ხოლო კოდექსის მეორე დანართშია - „ტორფის ან მყარი სასარგებლო წიაღისეულის  (გარდა ქვიშა-

ხრეშისა) ღია კარიერული წესით მოპოვება, როდესაც მოპოვების ადგილის ზედაპირი 10 ჰექტარზე მეტია“. 

ჩვენი აზრით, ამ საქმიანობისთვის კოდექსის დანართებით დადგენილი ზღვრები (25 ჰექტარი - პირველი 

დანართში, 10 ჰექტარი - მეორე დანართში) ძალზე მაღალია, ვერ უზრუნველყოფს გარემოს და ადამიანთა 

სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის სათანადო დაცვას და ამდენად, უნდა შეიცვალოს.  

 

კოდექსის პირველი დანართით დადგენილი ზღვარი იმეორებს ორჰუსის კონვენციითა და ევროკავშირის 

2011/92/EU დირექტივის პირველი დანართით დაწესებულ ზღვრებს (ორივე შემთხვევაში, ზღვარი 25 

ჰექტარია). საქართველოში, ამ საქმიანობის რეგულირებისთვის ზღვრების დაწესებისას, 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის ტერიტორიის ფართობი, ბუნებრივი გარემოს მახასიათებლები, 

მოსახლეობის განსახლების სპეციფიკა და სხვა არაერთი გარემოება, რომელიც განასხვავებს საქართველოს 

სხვა ქვეყნებისგან.  

 

რაც შეეხება კოდექსის მეორე დანართს, დანართში საერთოდ არ უნდა იყოს დაწესებული ზღვარი, როგორც 

ეს მოცემულია ევროკავშირის  2011/92/EU დირექტივის მეორე დანართში. ევროკავშირის დირექტივის მეორე 

დანართში გამოყენებულია შემდეგი ფორმულირება: [ქვის] საშენი მასალების კარიერები, წიაღისეულის ღია 

კარიერული წესით მოპოვება და ტორფის მოპოვება (პროექტები, რომლებიც არ არის მოქცეული I 

დანართში); ინგლისური ორიგინალი: “Quarries, open-cast mining and peat extraction (projects not included in 

Annex I)“. 

 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მეორე დანართი, გარდა იმისა, რომ ღია კარიერული წესით 

მოპოვებისთვის ადგენს ზღვარს და თანაც, ძალზე მაღალს (10 ჰექტარი), საერთოდ ტოვებს ევროკავშირის 

დირექტივის მეორე დანართში ნახსენებ სიტყვას „Quarries“ - საშენი მასალების კარიერებს (რომელიც, მათ 

შორის, მოიცავს ქვიშა-ხრეშის მოპოვებას). უფრო მეტიც, კოდექსის მეორე დანართში ნათქვამია, რომ 

კოდექსის მოთხოვნები საერთოდ არ ვრცელდება ქვიშა-ხრეშის მოპოვებაზე. ამდენად, აუცილებელია, 

აღმოიფხვრას ევროკავშირის დირექტივასა და გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსს შორის არსებული ეს 

შეუსაბამობა - საშენი მასალების, მათ შორის, ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, უნდა მოექცეს კოდექსის მეორე 

დანართით რეგულირებად საქმიანობებში. აქვე, გასათვალისწინებელია, რომ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 

მონაცემებით, დღეს საქართველოში წიაღით სარგებლობისთვის გაცემული ლიცენზიების ნახევარი სწორედ 

საშენი მასალების მოპოვებისთვის გაცემულ ლიცენზიებზე მოდის (დაახლოებით 5000 ლიცენზიიდან 2500 - 

საშენი მასალების, 2000 კი - მინერალური წყლების მოპოვებაზეა გაცემული). 

 

 

3. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემაზე გადაწყვეტილების მისაღებად წარმოებული 

ადმინისტრაციული პროცედურების შეჩერება, შეწყვეტა და განახლება  

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (ზაკ) 83-ე მუხლი ადმინისტრაციულ ორგანოს ანიჭებს 

უფლებას, გარკვეული პირობების არსებობის შემთხვევაში, შეაჩეროს დაწყებული ადმინისტრაციული 

წარმოება გარკვეული წესით და ვადით. ზაკ-ის ეს მუხლი გამოიყენება სკრინინგის, სკოპინგისა და 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად წარმოებული ადმინისტრაციული პროცედურებისას, 

მაგრამ ამ ნორმის გამოყენების პრაქტიკა არაერთგვაროვანი და სადავოა. ჩვენ აღვრიცხეთ სამივე ეტაპის 

(სკრინინგის, სკოპინგის, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების) 90-მდე შემთხვევა, როდესაც გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ (შემდგომში - სამინისტრო) შეაჩერა ან შეწყვიტა 

ადმინისტრაციული წარმოებები და შემდგომ, ზოგ შემთხვევაში, განაახლა.  

 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის შეჩერების არსებული პრაქტიკა უარყოფით გავლენას ახდენს 

საზოგადოების ინფორმირებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის შესაძლებლობებზე. 

სამინისტრო არამართლზომიერად სარგებლობს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებით, შეაჩეროს 

გადაწყვეტილების მისაღებად წარმოებული ადმინისტრაციული პროცედურა. ზაკ-ის 83-ე მუხლის თანახმად, 

ხარვეზის გამოსასწორებლად (დამატებითი დოკუმენტის/ინფორმაციის წარსადგენად), სამინისტრომ 

განმცხადებელს უნდა განუსაზღვროს ვადა; სამინისტრო კი, ამას არ აკეთებს. შედეგად, ასეთი 
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ადმინისტრაციული წარმოებები ვადის დადგენის გარეშე - განუსაზღვრელი ვადით ჩერდება. ეს, გარდა 

იმისა, რომ კანონდარღვევაა, ძალზე ართულებს დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მინიჭებული 

მონაწილეობის უფლების რეალიზების შესაძლებლობას. ასეთ ვითარებაში, სკრინინგის გადაწყვეტილების, 

სკოპინგის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისთვის კოდექსით დადგენილი ვადები 

აზრს კარგავს, რადგან ადმინისტრაციული წარმოებები შეიძლება თვეობით და წლობით გაიწელოს.4 

 

გარდა იმისა, რომ შეჩერება/შეწყვეტის გადაწყვეტილებები მიიღება კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

დარღვევებით, უმეტეს შემთხვევაში, შეჩერება/შეწყვეტის გადაწყვეტილებების მიღების ნაცვლად, 

სამინისტროს უარი უნდა ეთქვა  სკრინინგის, სკოპინგის ან/და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების 

გაცემაზე, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობის მიზეზით. 

ასეთი მიდგომით, კი, სამინისტრო, არ ქმნის იმის მოტივაციას, რომ პროექტების 

განმახორციელებლებმა/საკონსულტაციო კომპანიებმა გააუმჯობესონ გადაწყვეტილებების მისაღებად 

წარდგენილი დოკუმენტების (სკრინინგის განცხადების, სკოპინგის ანგარიშისა და გზშ ანგარიშის) ხარისხი.  

 

ჩვენი აზრით, ზაკ-ის 83-ე მუხლით დადგენილი წესი ზოგადია და გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოებებისთვის - შეჩერებისა და განახლების, ასევე, შეწყვეტის 

შემთხვევებისთვის - უნდა დადგინდეს უფრო დეტალური და განსხვავებული წესები.  

 

 

4. სკოპინგის/გზშ ანგარიშების ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობები 

 

გზშ ანგარიშების  (და დღეს უკვე - სკოპინგის ანგარიშების) ხარისხი ყოველთვის პრობლემური იყო 

საქართველოში გზშ სისტემის შემოღების პერიოდიდან (1990-იანი წლებიდან) და დღემდე ასეთად რჩება. 

გზშ-ს ხარისხის გაუმჯობესების გზად ხშირად სახელდება გზშ-ს მომზადებაში ჩართული ფიზიკური და 

იურიდიული პირების და ასევე, უფლებამოსილი ორგანოს (სამინისტროს) მიერ გზშ-ს განხილვაში 

(ექსპერტიზაში) მონაწილე პირების სერტიფიცირება/აკრედიტაცია. ეს გზა მსოფლიოს არაერთმა ქვეყანამ 

აირჩია და სხვადასხვაგვარი დიზაინით დანერგა. მაგალითად: ზოგ ქვეყანაში აკრედიტაცია სავალდებულოა 

(ბელგია, ჩეხეთი, მაკედონია, ინდოეთი, ბოტსვანა, ინდოეთი, მოზამბიკი, ნიგერია, ზამბია), ზოგან კი - 

ნებაყოფლობითია (ავსტრალია, კანადა, ნამიბია, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, დიდი ბრიტანეთი, 

აშშ). ზოგ შემთხვევაში, დაკონკრეტებულია, რომ აკრედიტაციის მოთხოვნა ეხება მხოლოდ იურიდიულ 

პირებს (მაგ., ბელგიაში), ზოგან კი, მხოლოდ ფიზიკურ პირებს (მაკედონია, დიდი ბრიტანეთი). ასევე, 

ზოგჯერ იქ, სადაც სავალდებულოა აკრედიტაციის მოთხოვნა, დაკონკრეტებულია, რა სახის პროექტებზე 

მუშაობისთვისაა საჭირო აკრედიტაცია (მაგ., მოზამბიკში, ნიგერიასა და ზამბიაში). 

 

ყურადსაღებია, რომ სერტიფიცირება/აკრედიტაციის (ზოგან - უბრალოდ, რეგისტრაციის) მიდგომას 

არაერთი ქვეყანა იყენებს, მაგრამ არ არსებობს კვლევები, რომელიც დაადასტურებდა, რომ 

სერტიფიცირება/აკრედიტაცია მართლაც აუმჯობესებს გზშ-ს ხარისხს. გარემოსდაცვითი შეფასების 

სფეროში საყოველთაოდ აღიარებული Netherlands Commission for Environmental Assessment ამ საკითხისადმი 

მიძღვნილ თავის ანგარიშში (2014 წ.) აღნიშნავს, რომ სერტიფიცირება/აკრედიტაციის მიდგომის დანერგვით 

დაინტერესებულმა ქვეყნებმა უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი:  

 

(ა) გზშ-ს მომზადებაში ჩართული პირების სერტიფიცირების სქემის დანერგვა მოითხოვს მნიშვნელოვან 

საწყის ინვესტიციას და შემდგომ გამართულად ფუნქციონირებისთვის ხარჯების გაწევას; ამიტომ, 

კარგად უნდა აიწონ-დაიწონოს მიიღებს, თუ არა ქვეყანა, ამ ხარჯების საპირწონედ, დაგეგმილ 

სარგებელს - გაუმჯობესებულ გზშ ანგარიშებს (სერტიფიცირებულებმა, შეიძლება, კვლავ ცუდი 

ხარისხის გზშ ანგარიშები წარადგინონ, თუ მათ ამის შესაძლებლობა მიეცემათ). აქვე, 

გასაანალიზებელია, მიზნის მისაღწევად, ხომ არ აჯობებდა, გზშ-ს ხარისხის შემოწმების მექანიზმებში 

 
4 დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ: საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი: „როგორ სრულდება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი: 

მარტივი გადაცდომები, თუ კანონის უხეში დარღვევები?“ (მწვანე ალტერნატივა, 2019 წ. ოქტომბერი). ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2wI7ZMs  

https://bit.ly/2wI7ZMs
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(ექსპერტიზაში) ინვესტირება; ანუ ისეთი მექანიზმის გამართვა, რომელიც არ დაუშვებდა უხარისხო გზშ 

ანგარიშების განხილვას და მოწონებას.  

 

(ბ)  სერტიფიცირება/აკრედიტაციის სისტემა კორუფციისადმი მოწყვლადია. სისტემა უნდა მოეწყოს ისე, 

რომ კორუფციის შესაძლებლობა გამოირიცხოს; ამისათვის კი, აუცილებელი იქნება გამჭვირვალობისა 

და ანგარიშგების მექანიზმებში ინვესტირება. თუ, ზოგადად, სანებართვო/ სალიცენზიო სფეროში 

კორუფციის საკითხი დგას, მაშინ სერტიფიცირება/აკრედიტაციის შემოღება სასურველი არც არის.  

 

(გ) სერტიფიცირება/აკრედიტაცია ნებისმიერ სფეროში, საჭიროებს სამუშაო პროცესების და 

ექსპერტების ცოდნისა და უნარების სტანდარტიზაციას. გზშ-ს სფეროში ასეთი სტანდარტიზაცია, 

პრაქტიკულად, ვერ იმუშავებს, ვინაიდან გზშ, თავისი არსით, კონკრეტულ პროექტზე (საქმიანობაზე) და 

განხორციელების ადგილზეა ფოკუსირებული; შესაბამისად, მრავალმხრივ ცოდნას და უნარებს 

მოითხოვს.   

 

ჩვენი აზრით, სკოპინგის/გზშ პროცესისა და ანგარიშების ხარისხის გაუმჯობესების საუკეთესო 

საშუალებებია (და ამას კვლევებიც ადასტურებენ):  

 

(1) უფლებამოსილი ორგანოს (სამინისტროს) უარი უხარისხო დოკუმენტების განხილვაზე. თუ 

უფლებამოსილი ორგანო არ მოითხოვს სათანადო ხარისხს, ის არასდროს მიიღებს მას. სამინისტრომ უნდა 

დაიწუნოს უხარისხო სკოპინგისა და გზშ-ს ანგარიშები და არ ეძებოს გზები,  როგორ ‘გამოძვრეს’ თავად და 

‘გამოაძვრინოს’ საქმიანობის განმახორციელებელი ‘უხერხული მდგომარეობიდან’. სამინისტროს მიერ 

დამკვიდრებული პრაქტიკა - ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება/შეწყვეტის (იხ. ზემოთ) და გზშ-სთვის 

ჩასატარებელი აუცილებელი კვლევებისა და ანალიზის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობებში 

ასახვა (უხარისხო გზშ-ს მოწონება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა პირობებით, რომლებიც 

საქმიანობის განმახორციელებელს ავალდებულებს პოსტ ფაქტუმ ისეთი ინფორმაციის წარდგენას, 

რომელიც გზშ-ს ნაწილი უნდა ყოფილიყო და გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე უნდა განხილულიყო) - 

ყოვლად მიუღებელი და შეიძლება ითქვას, დანაშაულებრივია!  

 

სამინისტრო გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებებს გასცემს ისე, რომ არ არის დასრულებული გზშ-ს 

მნიშვნელოვანი ნაწილები - მაგალითად, ბიომრავალფეროვნების, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური 

კვლევები; გადაწყვეტილებების პირობებში კი იწერება, რომ ეს კვლევები უნდა დასრულდეს მშენებლობის 

დაწყებამდე. სამინისტროს მიერ დამკვიდრებული ეს პრაქტიკა კანონმდებლობის არასწორი 

ინტერპრეტაციის შედეგია და უხეში კანონდარღვევაა. 

 

თუ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცა დაუსრულებული გზშ კვლევის საფუძველზე, ეს ნიშნავს, რომ 

გადაწყვეტილების მიღებისას შეუძლებელი იყო გარემოზე ზემოქმედების ხასიათისა და მოცულობის, 

გარემოზე ზემოქმედების რისკის პრევენციისა და გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობების განსაზღვრა. ეს კი, კოდექსის მე-14 მუხლის 

პირდაპირი დარღვევაა, რადგან ამ მუხლის თანახმად, თუ... „გზშ-ის ანგარიშით ან/და ექსპერტიზის 

დასკვნით დგინდება გარემოზე ზემოქმედების ხასიათის და მოცულობის  მიუღებლობა, გარემოზე 

ზემოქმედების რისკის პრევენციის შეუძლებლობა ან/და გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებების განხორციელების შეუძლებლობა“, სამინისტრომ უარი უნდა თქვას საქმიანობის 

განხორციელებაზე. 

 

ადვილი მისახვედრია, როგორ იმოქმედებს სამინისტრო, თუ უკვე ნებადართული საქმიანობების შემდგომი 

კვლევისას აღმოჩნდა, რომ პროექტის განხორციელება შეუძლებელია, მაგალითად, გეოლოგიური კვლევის 

შედეგების გამო; ან თუ ბიომრავალფეროვნების კვლევებისას აღმოჩნდება, რომ პროექტი იქონიებს 

შეუქცევად უარყოფით ზეგავლენას მკაცრად დაცულ სახეობებზე. გამოიწვევს ასეთი „აღმოჩენები“ უკვე 

გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების გაუქმებას?! შეიძლება ობიექტურად ჩაითვალოს 

შესწავლა რომელის წინაპირობაა, რომ არ დადგინდეს ისეთი გარემოზე ზემოქმედება, რომელიც გამოიწვევს 

უკვე გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაუქმებას?! 
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აქვე ყურადსაღებია, რომ ზემოაღწერილი პრაქტიკით სამინისტრო უხეშად აჭარბებს თავის 

უფლებამოსილებებს. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების დამატებითი პირობა არ შეიძლება იყოს ის, რის 

წარმოდგენასაც ცალსახად ითხოვს კანონი. დამატებითი პირობა შეიძლება იყოს ისეთი პირობა, რომელიც 

არ არის კანონით განსაზღვრული, მაგრამ საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია საჭირო 

გახდეს მისი დაწესება. მხოლოდ ამის უფლება აქვს სამინისტროს და მეტი არაფრის. 

 

(2) სკოპინგის/გზშ ანგარიშის ხარისხზე პირდაპირ გავლენას ახდენს, ასევე, საზოგადოების/ 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა (საზოგადოება როგორც გზშ-სთვის საჭირო ინფორმაციის წყარო და 

როგორც დაინტერესებული მხარე). ამისათვის, საჭიროა, რომ საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურები 

იყოს ქმედითი; საზოგადოების მონაწილეობა კი, შეუძლებელია სათანადო ინფორმირების გარეშე.  

 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების პრაქტიკაზე ჩვენმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ სამინისტრო, 

უმეტეს შემთხვევაში, არ იცავს განსახილველი დოკუმენტებისა და საჯარო განხილვების მოწყობის შესახებ 

განცხადებების გამოქვეყნების წესებს, მათ შორის, ვადებს.  

 

სამინისტრომ, განცხადების თავის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გარდა, უნდა უზრუნველყოს განცხადების 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს 

საინფორმაციო დაფაზე განთავსება და რაც მთავრია, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ინფორმაციის 

გავრცელების დამკვიდრებულ ადგილას (ტრანსპორტის გაჩერება, სკოლა, სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულება, სავაჭრო ცენტრი, ფოსტის ოფისი ან/და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილი). 

როგორც წესი, სამინისტროს წარმომადგენლები ამას არ აკეთებენ და განცხადების გამოკვრას ადგილობრივ 

აღმასრულებელ ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოებს ანდობენ; ისინი კი, ვინაიდან ეს მათი 

ვალდებულება არ არის, სხვადასხვაგვარად ან საერთოდ არ ასრულებენ სამინისტროს თხოვნას. 

დარღვევებზე მითითებისას, სამინისტროს წარმომადგენლები თავს იმართლებენ იმით, თითქოს 

გამოქვეყნების წესების დაუცველობა შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ორგანოების ბრალია. სინამდვილეში, 

ეს ასე არაა: განცხადებების (და თანდართული დოკუმენტების) საზოგადოებისთვის გასაცნობად 

გამოქვეყნება სამინისტროს პირდაპირი ვალდებულებაა. მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი ორგანოების მიერ განცხადებების გამოქვეყნება მხოლოდ და მხოლოდ 

დამკვიდრებული არაფორმალური, არასავალდებულო პრაქტიკაა.  

 

კრიტიკას ვერ უძლებს სამინისტროს მიერ განცხადებებისა (სკრინინგის, სკოპინგისა და გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებების ეტაპების) და მიღებული გადაწყვეტილებების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების პრაქტიკა. 

ვებ-გვერდი საერთოდ არ არის ორიენტირებული მომხმარებელზე/ მოქალაქეზე.  

 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, ღია მმართველობა - საქართველოს 2018-2019 

წლების სამოქმედო გეგმით, აიღო ვალდებულება, რომ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით 

გათვალისწინებული მოთხოვნების შესასრულებლად, შეიმუშავებდა და 2019 წლის სექტემბერში 

აამუშავებდა სპეციალურ ელექტრონულ პორტალს, რომელიც უზრუნველყოფდა „ინფორმაციაზე დროულ 

და დაუბრკოლებელ ხელმისაწვდომობას და გადაწყვეტილებების მიღების ყველა ეტაპზე საზოგადოების 

ეფექტურ მონაწილეობას“. ეს პორტალი დღემდე შემუშავებული არ არის; ვალდებულების 

შეუსრულებლობის სამინისტროსეული ახსნა კი, სრულიად შეუსაბამო მიზეზებით თავის მართლების 

მცდელობაა.  მაგალითად, ამ პერიოდში სამინისტრომ, თურმე, გააკეთა ‘ბიზნეს პროცესების ანალიზი’ - 

სრულიად გაუგებარი მიზნითა და მითუმეტეს შედეგით;  თურმე, მომზადდა გეგმა, რომლის მიხედვითაც 

მიმდინარეობს მთელი სამინისტროს შიდა სისტემის განვითარებაზე მუშაობა - გაუგებარია რა კავშირი აქვს 

სამინისტროს შიდა სისტემას საზოგადოებისათვის განკუთვნილ პორტალთან. ამასთანავე, სამინისტროს არ 

აქვს პასუხი, რატომ არ გადაიდგა არცერთი ნაბიჯი უშუალოდ პორტალის შესაქმნელად.  

 

აქვე, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურების მნიშვნელოვან 

დარღვევაზე, რომელიც საჯარო განხილვების ადგილს უკავშირდება: არის შემთხვევები, როდესაც საჯარო 

განხილვა ტარდება არა დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილთან ყველაზე ახლოს მდებარე 
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სათანადო ადმინისტრაციული ორგანოს შენობა-ნაგებობაში ან მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე (როგორც 

ამას კოდექსი მოითხოვს), არამედ ადმინისტრაციულ ცენტრში, საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან 

მოშორებით. შედეგად, საქმიანობის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობას ეზღუდება 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლება (ამის ნათელი მაგალითია ნამახვანჰესის 

პროექტთან დაკავშირებული საჯარო განხილვები). გარდა ამისა, არის შემთხვევები, როდესაც სამინისტროს 

წარომადგენლები არ ახდენენ საჯარო განხილვის აუდიო ან ვიდეო ჩაწერას, რაც ასევე, კანონის უხეშ 

დარღვევას წარმოადგენს.  

 

(3) სკოპინგის/გზშ ანგარიშების ხარისხის გაუმჯობესებას საკონსულტაციო კომპანიები დამოუკიდებლად  

ვერ შეძლებენ და მათ აუცილებლად სჭირდებათ უფლებამოსილი ორგანოს დახმარება; ოღონდ ეს 

დახმარება არ უნდა იყოს, ისეთი როგორსაც სამინისტრო წევს დღეს - ადმინისტრაციული პროცედურების 

შეჩერება-შეწყვეტა ან/და უხარისხო გზშ ანგარიშზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა. 

დახმარებაში ვგულისხმობთ საერთაშორისოდ აღიარებულ მიდგომას - თემატური და ეტაპობრივი 

სახელმძღვანელოების შემუშავებას და მიღებას.    

 

მაგალითად: თემატური სახელმძღვანელოები შეიძლება მომზადდეს გავრცელებული საქმიანობებისთვის 

(ჰესებისთვის, გზებისთვის, ასფალტის ქარხნებისთვის და სხვ.); ასევე, გზშ-ს კონკრეტული თემებისთვის, 

მაგ.: გზშ-ში ბიომრავალფეროვნების საკითხების განხილვისთვის, კუმულატიური ზეგავლენების დადგენისა 

და შეფასებისთვის და სხვ. შეიძლება მომზადდეს გზშ პროცესის ეტაპების სახელმძღვანელოებიც - 

სკრინინგის, სკოპინგის, გზშ-ს მომზადების და მონიტორინგის ეტაპებისთვის; ასევე, კარგი პრაქტიკის 

სახელმძღვანელო საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. დღემდე შემუშავებულია არაერთი 

სახელმძღვანელო სხვადასხვა საერთაშორისო დონორის (USAID, GIZ, UNDP და სხვ.) ფინანსური დახმარებით 

და საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მონაწილეობით. 

 

აქვე მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ ასეთი სახელმძღვანელოები აუცილებლად უნდა დაამტკიცოს 

მინისტრმა, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მათი სახელმძღვანელოდ გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

შენარჩუნდება დღევანდელი ვითარება: საერთაშორისო დონორების დახმარებით შემუშავებული და 

მხარეებთან შეთანხმებული სახელმძღვანელოები არ იქნება გამოყენებული გზშ-ების ჩატარებისას და ისინი 

კვლავ სამინისტროს თანამშრომელთა თაროებზე დაიმტვერება.  

 

სახელმძღვანელოთა დამტკიცების აუცილებლობის ილუსტრირებას ეს მაგალითიც ახდენს: 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი (მე-7, მე-9, მე-10 და მე-12 მუხლები) ამბობს, რომ სკრინინგის, 

სკოპინგის, გზშ ანგარიშის მომზადებისა და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებისას შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნეს ან/და სამინისტრო უფლებამოსილია, გამოიყენოს სახელმძღვანელო დოკუმენტი 

„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადების შესახებ“. კოდექსი სავალდებულოდ კი არ 

თვლის სახელმძღვანელოს გამოყენებას, არამედ უშვებს გამოყენების შესაძლებლობას. ამ 

სახელმძღვანელოს შემუშავების აუცილებლობა კოდექსის გარდამავალ დებულებებშიც კი არ არის ასახული 

(არ არის მოხსენიებული კოდექსის ასამოქმედებლად მისაღები აქტების სიაში). შედეგად, ასეთი 

სახელმძღვანელო დღემდე არ არსებობს.  

 

(4) სკოპინგის/გზშ ანგარიშის ხარისხსა და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებაზე უმნიშვნელოვანეს 

გავლენას ახდენს ინტერესთა კონფლიქტები: არცთუ იშვიათად, პირი, რომელიც სამინისტროს ექსპერტის 

სახით არის ჩაბმული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებაში (მონაწილეობს გზშ-ს ექსპერტიზაში), 

თანამშრომლობს სხვადასხვა საკონსულტაციო კომპანიასთან და თავადაც არის ჩართული გზშ ანგარიშების 

მომზადებაში. გარდა ამისა, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებიც მონაწილებენ 

სხვადასხვა კომპანიებთან ერთად გზშ ანგარიშების მომზადებაში, მაშინ როდესაც, სხვა შემთხვევაში, იგივე 

თანამშრომლები აფასებენ სხვა გზშ ანგარიშების ხარისხს. ამგვარი ინტერესთა კონფლიქტების შედეგად 

ჩამოყალიბდა გზშ ანგარიშების დაბალი ხარისხის სტანდარტი (ამის ნათელი მაგალითია  ჰესის 

პროექტებისთვის ე.წ. 10%-იანი სანიტარული ხარჯის დადგენის პრაქტიკა).  
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5.  მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება 

 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 36-ე მუხლის თანახმად, საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს 

აქვს უფლება, გაასაჩივროს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ კოდექსის შესაბამისად მიღებული 

გადაწყვეტილება, თუ მიიჩნევს, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ არ უზრუნველყო ამ კოდექსით 

გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მისი მონაწილეობა ან სხვაგვარად დაარღვია 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.  გარდა ამისა, კოდექსის 46-ე მუხლის მე-6 

ნაწილის თანახმად, „სკრინინგის გადაწყვეტილება, სკოპინგის გადაწყვეტილება, გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) 

ან სასამართლოში“.  

 

ასევე, ზაკ-ის 178-მუხლის თანახმად, „1. თუ კანონით ან მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე 

აქტით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციულ საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტს 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი ადმინისტრაციული ორგანო, თუ იქ არსებობს 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი თანამდებობის პირის ან სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის ზემდგომი თანამდებობის პირი. 2. ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელი 

თანამდებობის პირის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის თაობაზე წარდგენილ 

საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტს ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანო“. 

 

კანონმდებლობის ზემოაღნიშნული მოთხოვნების მიუხედავად,  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის მიერ გამოცემული სკრინინგის გადაწყვეტილების, სკოპინგის გადაწყვეტილებისა და 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების შესახებ გამოცემული ბრძანებები, გადაწყვეტილების 

გასაჩივრებისათვის, ითვალისწინებენ მხოლოდ სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობას. ეს, გარდა 

იმისა, რომ კანონსაწინააღმდეგოა, საზოგადოების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის სერიოზულ 

ბარიერებს ქმნის, რაც თავის მხრივ,  ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ ორჰუსის კონვენციით აღებულ 

ვალდებულებებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ამ 

კანონსაწინააღმდეგო პრაქტიკით განსაკუთრებული მონდომებით სარგებლობს საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია; ისიც, სრულიად უკანონოდ, თავს არიდებს კანონით დადგენილი ვალდებულების 

შესრულებას და უარს ამბობს ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვაზე.  

 

შედეგად, სკრინინგის, სკოპინგისა და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი სირთულისა და მნიშვნელობის საკითხზე დავისას, დაინტერესებულ პირებს - პროექტების 

ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ მოქალაქეებს, ორგანიზაციებს, თუ საქმიანობის განმახორციელებელ მეწარმეებს 

- უწევთ სასამართლოსთვის მიმართვა; შესაბამისად - სარჩელის მომზადებისა და საქმის წარმართვისათვის 

ადვოკატის მომსახურების ხარჯის გაწევა, სახელმწიფო ბაჟის გადახდა და დროში საკმაოდ გაწელილი 

სასამართლო პროცესის გავლა.    

 

 

6. საქმიანობის შემდგომი ანალიზი 

 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-17 მუხლის თანახმად, სამინისტრომ  საქმიანობის 

განმახორციელებელის მიერ წარდგენილი საქმიანობის შემდგომი ანალიზის შედეგები (დოკუმენტი) უნდა 

განათავსოს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე მისი მიღებიდან 3 დღის ვადაში. ამავე მუხლის თანახმად, 

სამინისტრო საქმიანობის შემდგომი ანალიზის შედეგებს ითვალისწინებს გზშ-ისადმი დაქვემდებარებული 

სხვა საქმიანობისთვის შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამდენად, ამ დოკუმენტების 

საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობა არაერთი მიზნით არის მნიშვნელოვანი. კოდექსის ამოქმედებიდან 

დღემდე, ამ მუხლით გათვალისწინებული არცერთი დოკუმენტი სამინისტროს არ გამოუქვეყნებია. 

 

კოდექსის მე-17 მუხლის შეუსრულებლობის შედეგები კარგად ჩანს ჰესების მშენებლობასთან 

დაკავშირებულ საქმიანობებში. კერძოდ, ახალი პროექტების დაგეგმვისას და გადაწყვეტილებების 
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მიღებისას მხედველობაში არ მიიღება წყლის გარემოსდაცვითი ხარჯის არასწორად განსაზღვრისა და 

თევზსავალების არასწორად ფუნქციონირების ეკოლოგიური შედეგები (მაგალითად: კასლეთი 1 და 

კასლეთი 2 ჰესების პროექტები). 

 

 

7. კოდექსით/კანონმდებლობით არასათანადოდ დარეგულირებული საკითხები 

 

7.1 ალტერნატივები 

ალტერნატივების განხილვა მთელი გზშ პროცესის ცენტრალური საკითხია; სამწუხაროდ, ის 

არასათანადოდაა ასახული კანონმდებლობაში. კერძოდ: კოდექსის თანახმად, სკოპინგის ეტაპზე, 

განხილული უნდა იქნეს დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ალტერნატივები 

(მუხლი 8.3). რაც შეეხება მომდევნო, გზშ ანგარიშის შედგენის ეტაპს, კოდექსის თანახმად (მუხლი 10.3), ამ 

ეტაპზეც განხილული უნდა იქნეს მხოლოდ დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის 

ალტერნატივები. ამასთან, კოდექსის საფუძველზე მიღებული კანონქვემდებარე აქტი „საჯარო განხილვის 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ირიბად მიანიშნებს, რომ გზშ ანგარიშის შედგენის ეტაპზე განხილული უნდა 

იყოს ტექნოლოგიების ალტერნატივებიც (მუხლი 9.4), რაც ლოგიკური და სწორია.  

 

ამგვარად, აუცილებელია, ნორმების შესაბამისობაში მოყვანა და გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსშიც 

იმის ნათლად აღნიშვნა, რომ გზშ კვლევის ჩატარებისას და ანგარიშის შედგენისას აუცილებელია ე.წ სამი 

დონის ალტერნატივების განხილვა: საქმიანობის, ადგილმდებარეობის და ტექნოლოგიების. ძალზე 

სასურველია, ასევე, ალტერნატივების განხილვის შესახებ თემატური სახელმძღვანელოს მიღებაც.  

 

7.2 ბიომრავალფეროვნების საკითხების ასახვა 

კოდექსი არ ითვალისწინებს სკრინინგის პროცესში ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებულ 

კრიტერიუმებს. საქმიანობის ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე დამოკიდებულია არამარტო 

საქმიანობის მასშტაბსა და სახეზე, არამედ საქმიანობის ადგილმდებარეობაზე. მაგალითად: 2 მგვტ-ზე 

ნაკლები ჰესის მშენებლობას არ ესაჭიროება გზშ, თუმცა, თუ ასეთი საქმიანობის ზემოქმედება დაცული 

ტერიტორიის სიახლოვეს, ან ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეულ სხვა ადგილას, მნიშვნელოვანი 

შეიძლება იყოს. ამდენად, საქმიანობა, რომელიც იგეგმება ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეულ 

ტერიტორიაზე (დაცული ტერიტორია, მიმდებარე ტერიტორია, ჭალის ტყე, დაცვითი კატეგორიის ტყე) უნდა 

დაექვემდებაროს კოდექსის მეორე დანართში ჩამოთვლილი საქმიანობებისათვის დადგენილ 

პროცედურებს. იგულისხმება, რომ ნებისმიერმა ასეთმა საქმიანობამ უნდა გაიაროს სკრინინგის, პროცედურა 

და შემდეგ,  თუ საჭირო გახდა, სკოპინგისა და გზშ-ს ეტაპები. 

 

7.3 ზემოქმედების მნიშვნელოვნების დადგენა 

სკრინინგის ეტაპზე მისაღები გადაწყვეტილება - ახდენს, თუ არა საქმიანობა მნიშვნელოვან ზემოქმედებას 

გარემოზე და დაექვემდებაროს, თუ არა გზშ-ს - ხშირად ხდება სადავო, ვინაიდან არ არსებობს 

„მნიშვნელოვანი ზემოქმედების“ განმსაზღვრელი კრიტერიუმები. ამდენად, სამინისტროს 

გადაწყვეტილება, რომ გზშ-გან გათავისუფლდეს საქმიანობა, სუბიექტური შეიძლება იყოს.  

 

7.4 გზშ-დან გათავისუფლება  

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით განსაზღვრულ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, საქმიანობის 

განმახორციელებელი შესაძლებელია, გათავისუფლდეს გზშ-ს ჩატარების ვალდებულებისგან. კოდექსის 

თანახმად, გადაწყვეტილება ასეთ შემთხვევაში მიიღება შემდეგნაირად: საქმიანობის 

განმახორციელებელმა სამინისტროს უნდა წარუდგინოს დასაბუთებული განცხადება გზშ-დან 

გათავისუფლების შესახებ, ხოლო სამინისტრომ უნდა უშუამდგომლოს განმცხადებელს საქართველოს 

მთავრობასთან, ვინაიდან სწორედ მთავრობაა უფლებამოსილი მიიღოს გზშ-დან გათავისუფლების 

გადაწყვეტილება. კოდექსი არაფერს ამბობს, რა ვადაში და რა წესით მიიღება გზშ-დან გათავისუფლების 

გადაწყვეტილება. რაც შეეხება საზოგადოების მონაწილეობას, ეს პროცედურა არ ითვალისწინებს ამას. 

კოდექსი მხოლოდ ავალდებულებს სამინისტროს გამოაქვეყნოს საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ 

წარდგენილი განცხადება; პროცედურის დასრულების ბოლოს კი, გამოაქვეყნოს საქართველოს მთავრობის 
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გადაწყვეტილება. აუცილებელია კოდექსში გზშ-დან გათავისუფლების ნორმების დეტალიზება და 

ზემოაღნიშნული საკითხების ნათლად განსაზღვრა.  

 

7.5 გადაწყვეტილებების მიღება სკრინინგისა და სკოპინგის ეტაპებზე 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 43-ე მუხლიდან ნათელია, რომ სამინისტროსთვის წარდგენილ გზშ 

ანგარიშზე ექსპერტიზის დასკვნას ამზადებს - გზშ ანგარიშის ხარისხს ამოწმებს - საექსპერტო კომისია. 

კოდექსი არაფერს ამბობს, ვინ და როგორ (რა პროცედურებით) ამოწმებს უფრო ადრეულ, სკრინინგისა და 

სკოპინგის ეტაპებზე საქმიანობის განმახორციელებელის მიერ სამინისტროსთვის წარდგენილი 

ინფორმაციის/დოკუმენტაციის ხარისხს.  

 

სკრინინგის ეტაპზე მიიღება ისეთი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, როგორიცაა გზშ-ს ჩატარების 

საჭიროება (ამ ეტაპის გადაწყვეტილებები, მსოფლიოში, ყველაზე ხშირად ხდება  დავის საგანი). სკოპინგის 

ეტაპზე კი, განისაზღვრება გზშ-ში შესასწავლი საკითხების ნუსხა და ანალიზის სიღრმე. თუ 

გავითვალისწინებთ ამ გარემოებებს, ნათელი ხდება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, ამ ეტაპების 

გადაწყვეტილებები იყოს დასაბუთებული და ხარისხიანი. ამისათვის კი, აუცილებელია,  კოდექსში გაწერილ 

იქნეს ხარისხის შემოწმების პროცედურები (ვინ? როდის? როგორ).   

 

 

 

 

 

 

 


