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„ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს 

ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამართლებრივ საფუძვლებს. კანონპროექტი, დღეისათვის, 

არსებული ხარვეზების გამოსწორების მნიშვნელოვან შესაძლებლობას იძლევა. ამასთან, 

კანონპროექტში გათვალისწინებული და ასახულია გარკვეული სახის მოსაზრებები, რაც 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან იქნა გამოთქმული, თუმცა კვლავ დაზუსტებას 

მოითხოვს რამდენიმე საკითხი.  

პირველ რიგში, 2021 წლის 7 დეკემბერს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი კანონპროექტის განმარტებულ ბარათში 

ვკითხულობთ, რომ კანონპროექტი „ბიომრავალფეროვნების შესახებ“ ქმნის მყარ 

სამართლებრივ საფუძვლებს, საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვის სტრატეგიისა და 

მოქმედებათა გეგმით (2014-2020)  განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად. სტრატეგია 

საჭიროებს განახლებას, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სამომავლოდ, კანონპროექტში აისახოს 

სტრატეგიის ახალი მოთხოვნები. 

განმარტებითი ბარათის თანახმად, კანონპროექტების მიღების შემდგომ ცვლილებები შევა 

„ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ კანონში და მის საფუძველზე დარეგულირდება ნადირობასა 

და თევზჭერასთან დაკავშირებული საკითხები. საინტერესოა, „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ 

კანონის სტატუსი, ვინაიდან, ბიომრავალფეროვნების კანონპროექტის განხილვებზე, 

აღინიშნა, რომ კანონპროექტის მიღების შემდგომ, „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ კანონი 

ძალას დაკარგავდა. 

მუხლობრივი შენიშვნები 

1. კანონის მე-2 მუხლის, მე-2 პუნქტში ვკითხულობთ: „ამ კანონის მიზანია ხელი შეუწყოს 

საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას და გარემოსდაცვითი 

განათლების სისტემის გაძლიერებას სახეობებისა და ჰაბიტატების დაცვის სფეროში 

სახელმწიფოს მიერ აღიარებული საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ეროვნულ 

კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის გზით“ - ვფიქრობთ, არასწორად არის  

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33507
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ჩამოყალიბებული ეს ნაწილი. საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ეროვნულ 

კანონმდებლობაში იმპლემენტიცია, საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების 

ამაღლებასა და  გარემოსდაცვითი განათლების სისტემის გაძლიერებას ვერ 

უზრუნველყოფს. გარდა ამისა, კანონპროექტი არ მოიცავს გარემოსდაცვით 

განათლებასთან დაკავშირებულ ნაწილს.  

2. მე-3 მუხლის დასახელებას: „საქართველოს კანონმდებლობა ბიომრავალფეროვნების 

დაცვის სფეროში“, ვერ პასუხობს მე-4 პუნქტი - მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი ორგანოების უფლებამოსილების შესახებ. 

3. მე-4 მუხლის, „ზ“ პუნქტის განმარტებიდან ამოსაღებია შემდეგი ჩანაწერი: „რომელიც 

ადამიანის ზრუნვის გარეშე იზრდება გარემოში“.  

4. მე-4 მუხლის, „კ“ პუნქტში სასურველი იქნება, თუ დაემატება გარემოსდაცვითი, 

სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების გათვალისწინება.  

5. მე-4 მუხლის, „ლ“ პუნქტი უკეთესად უნდა ჩამოყალიბდეს, ვინაიდან სახეობას 

წარმოადგენენ ზოოპარკში არსებული ცხოველებიც, რომლებიც ვოლიერში 

მრავლდებიან. ასევე უმჯობესია, თუ მსგავსი ნიშან - თვისებების ნაცვლად დაიწერება, 

ერთნაირი მორფოლოგიისა და ქცევის მქონე ცოცხალი ორგანიზმების ერთობლიობა. 

6. მე-4 მუხლის, „ნ“ პუნქტის - ეკოსისტემური სერვისების განმატება უკეთ არის 

ჩამოსაყილებებებელი. 

7. მე-4 მუხლის, „პ“ პუნქტი, შინაური ცხოველის განმარტებაში სასურველია ჩანდეს, რომ 

შინაურ ცხოველთა უმეტესობა ადამიანის ჩარევით, სელექციის გზით არის 

ჩამოყალიბებული. ასევე, განმარტებაში არ უნდა იყოს ნახსენები „ადამიანის 

სამსახურში ყოფნა“.   

8. მე-4 მუხლის, „ქ“ პუნქტი - ტყვეობაში გამრავლებული ცხოველი არის, თუ არა სახლში 

გამრავლებული ცხოველი? რა იგულისხმება სპეციალურად მართულ გარემოში? 

9. მე-4 მუხლის, „ჭ“ პუნქტში, ინვაზიური სახეობების განმარტებას, სასურვეია თუ 

დაემატება ასევე ის, რომ ინვაზიურმა სახეობებმა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას 

ადამიანის საქმიანობას.  
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10. ბუნდოვანია და უკეთ ჩამოყალიბებას საჭიროებს ლანდშაფტის განმარტებაც.  

სასურველია, თუ ის დაეყრდნობა გეოგრაფიულ განმარტებას.   

11. მე-5 მუხლის შინაარსი შეუასაბამოა მის სათაურთან: „სახეობათა სტატუსი“. 

12. მე-5 მუხლის, მე-4 პუნქტის თანახმად: „ველური ცხოველი, რომელიც საქართველოს 

კანონმდებლობის დაცვით ამოღებულია ბუნებრივი საბინადრო გარემოდან, ან 

გამრავლებულია ტყვეობაში, ან შეძენილია, შეიძლება იყოს კერძო საკუთრების 

ობიექტი, თუ ობიექტის მფლობელს აქვს სათანადო პირობები მისი ზრდა-

განვითარებისათვის და უსაფრთხოდ შენახვისა და მოვლისათვის“. დასაზუსტებელია, 

რა იგულისხმება სათანადო პირობებში და რომელი უწყების მიერ მოხდება მისი 

შემოწმება.  

13. მე-6 მუხლის, „ე“ პუნქტში საჭიროა დაემატოს ჰაბიტატების ფრაგმენტაცია.  

14. მე-6 მუხლის, „თ“ პუნქტის თანახმად: „სახეობებისა და ჰაბიტატებისათვის 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება ზიანის გამომწვევს. 

სუბიექტის დადგენის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ზიანის გამოსწორების 

ღონისძიებებს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ახორციელებს სახელმწიფო. ზიანის 

ანაზღაურების ვალდებულება წარმოიშობა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოიწურება 

ზიანის აცილებისა და შემცირების ყველა შესაძლებლობა“ - იმ შემთხვევაში, თუ 

გარემოს ზიანი მიადგა კომპანიის საქმიანობის შედეგად, ამ შემთხვევაში სუბიექტში 

იგულისხმება პირი, რომელმაც კომპანიის დაკვეთით შეასრულა საქმიანობა,  თუ 

უშუალოდ კომპანია?  

15. მე-7 მუხლის, მე-5 პუნქტი სასურველია, თუ ჩამოყალიბებდა შემდეგი სახით: 

სავალდებულოა ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისთვის საჭირო ღონისძიებების 

და მდგრადი გამოყენების მიზნების ინტეგრირება სახელმწიფო და მუნიციპალურ 

გეგმებსა თუ პროგრამებში.  

16. მე-13 მუხლის და მე-14 მუხლის, „ა“პუნქტების ჩანაწერი, არ უნდა მოიცავდეს სიტყვას 

„განზრახ“.  

17. მე-11 მუხლის, 3 პუნქტის თანახმად: „საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

(„მკაცრად დაცული და დაცული სახეობების და დაცული ჰაბიტატების ნუსხის  
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შესახებ“) მოიცავს მკაცრად დაცული სახეობების, დაცული სახეობების, დაცული 

ჰაბიტატების ნუსხებს (ცალკეული დანართების სახით), სადაც შეტანილი უნდა იქნეს 

სახეობები, რომლებიც საქართველოს წითელი ნუსხის მიხედვით არის კრიტიკულად 

გადაშენების პირას მყოფი, გადაშენების პირას მყოფი ან მოწყვლადი, აგრეთვე, 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვემოთ მითითებულ საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით მკაცრად დაცული და დაცული სახეობები და დაცული 

ჰაბიტატები, რომლებიც გავრცელებულია საქართველოში, ამ სახეობების 

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული პოპულაციებისა და ჰაბიტატების 

მდგომარეობის შესაბამისად“; ამავე პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში მოხსენიებულია IUCN - 

ის საერთაშორისო წითელი ნუსხაც, შესაბამისად ჩნდება კითხვა, სახეობისთვის 

დაცვის სტატუსის განსასაზღვრისას, რომელი ნუსხის სტატუსს მიენიჭება 

უპირატესობა - ეროვნულს, თუ საერთაშორისოს. მაგალითად,   სახეობა, რომელსაც 

ეროვნულ დონეზე ექნება დაცვის მაღალი/დაბალი სტატუსი, ხოლო საერთაშორისო 

წითელი ნუსხით, ეროვნულისგან განსხვავებული სტატუსი, რომლით მოხდება 

ხელმძღვანელობა და სახეობისთვის დაცვის სტატუსის მინიჭება ან მოხსნა? 

18. მე-11 მუხლის, მე-6 პუნქტის თანახმად: „სახეობებზე, რომლებიც არ არის შეტანილი 

მკაცრად დაცულ და დაცულ სახეობათა ნუსხაში, არ ვრცელდება დაცვის სპეციალური 

რეჟიმი. მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე, სამინისტროს გადაწყვეტილებით, 

შესაძლებელია დროებით შეიზღუდოს ასეთი სახეობების ინდივიდებით სარგებლობა 

და დაწესდეს დამატებითი მოთხოვნები, „გარეულ ცხოველთა, ველურ მცენარეებისა 

და სოკოების გარემოდან ამოღებისა და სარგებლობის წესის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის დადგენილების შესაბამისად.“ - რომელი სახელმწიფო უწყების მიერ 

მოხდება მონიტორინგის ჩატარება?  

19. მე-17 მუხლის, მე-3 პუნქტის თანახმად: „ამ კანონის მე-13 მუხლის, პირველი პუნქტის 

,,გ“ ქვეპუნქტით დადგენილ შემთხვევაში საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება შესაძლებელია, როდესაც 

ინტერესთა შეპირისპირების საფუძველზე, საჯარო ინტერესების დაცვის  
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განსაკუთრებული უპირატესი მიზანი ამას ამართლებს და საქმიანობის 

განმახორციელებელი ითვალისწინებს ზიანის შემარბილებელ ღონისძიებებს“- 

აუცილებლად უნდა განიმარტოს რას გულისხმობს საჯარო ინტერესი.  

20. კანონპროექტის მიხედვით მკაცრად დაცული და დაცული სახეობების ფრინველებისა 

და ცხოველების, ველური მცენარეების, გარემოდან ამოღების თაობაზე 

გადაწყვეტილება მიიღება მარტივი ადმინისტრაციული წესით. მნიშვნელოვანია, 

დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს მონაწილეობის უფლება 

და სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების მიღება მოხდეს საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების წესით.  

21. 23-ე მუხლის, მე-4 პუნქტის თანახმად: „სამინისტრო უფლებამოსილია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამთავრობო, არასამთავრობო, კვლევითი, 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან, აგრეთვე, კერძო პირებისაგან გამოითხოვოს 

ის ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის 

განსახორციელებლად“ - რას გულისხმობს კანონდმებლობით დადგენილი წესი და რა 

შემთხვევაში მოხდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ინფორმაციის გამოთხოვა? 

22. 33-ე მუხლის, პირველი პუნქტის თანახმად,  ზურმუხტის ტერიტორიების გამოვლენას, 

შერჩევასა და წარდგენას უზრუნველყოფს სამინიტრო, თუმცა მნიშვნელოვნად 

მიგვაჩნია, რომ ზურმუხტის ტერიტორიების გამოვლენა შესაძლებელი იყოს 

შესაბამისი სპეციალიზაციის კვლევითი და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერაც.    

23. 98-ე მუხლის თანახმად: „საქმიანობა, რომელიც მკაცრად დაცულ და დაცულ 

სახეობების პოპულაციებზე და ჰაბიტატებზე, ეკოსისტემურ სერვისებზე და 

ფუნქციებზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას ახდენს, ან იწვევს უარყოფით 

შეუქცევად ცვლილებებს, ხორციელდება ალტერნატივების შემოწმების საფუძველზე, 

რომელიც ადასტურებს, რომ საქმიანობის მიზანი არ მიიღწევა სხვა საშუალებით, 

რომელიც გამორიცხავს ან მინიმუმამდე დაიყვანს ზიანს“ - კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, 

რომ დღეისათვის, არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით, თუ როგორ ხდება 

საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ, ალტერნატივების წარმოდგენა, ვფიქრობთ, 

რომ ამ ჩანაწერის არსებობა ხელს შეუშლის საქართველოს ბიომრავალფეროვნების  
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დაცვას. კანონპროექტის 98-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად: „თუ კი საქმიანობა 

იწვევს ამ კანონით დაცულ ჰაბიტატებზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას, 

საქმიანობა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ინტერესთა 

შეპირისპირების საფუძველზე, საჯარო ინტერესების დაცვის განსაკუთრებული 

უპირატესი მიზანი ამას ამართლებს და არ არსებობს საქმიანობის სხვა ტერიტორიაზე 

ან ნაკლები ხელყოფით განხორციელების ალტერნატიული შესაძლებლობა“; ერთი 

მხრივ, კანონპროექტის მიხედვით ალტერნატივების შემოწმება და ინტერესთა 

შეპირისპირება უნდა მოხდეს იმ საქმიანობებთან დაკავშირებით, რომლებიც:  

• მკაცრად დაცულ და დაცულ სახეობების პოპულაციებზე და ჰაბიტატებზე, 

ეკოსიტემურ სერვისებზე და ფუნქციებზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას 

ახდენს ან იწვევს უარყოფით შეუქცევად ცვლილებებს;  

• დაცულ ჰაბიტატებზე მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას;  

მეორე მხრივ, 98-ე მუხლით გათვალისიწინებული ალტერნატივების შემოწმების და 

ინტერესთა შეპირისპირების შედეგები უნდა აისახოს გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების დოკუმენტში. თუ კი საქმიანობა არ ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასებას, საქმიანობის განხორციელების უფლების მოპოვებაზე წარდგენილი 

განცხადება უნდა შეიცავდეს ანგარიშს აღნიშნული მოთხოვნის დაკმაყოფილების 

თაობაზე (98-ე მუხლის, მე-7 პუნქტი). გაუგებარია, რატომ არ უნდა დაექვემდებაროს 

საქმიანობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, მაშინ როდესაც, ის მნიშვნელოვან 

უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს ბიომრავალფეროვნებაზე. 

24. ასევე საინტერესოა, კანონპროექტით რაიმე ტიპის ვალდებულება თუ ეკისრება სსიპ 

ველური ბუნების სააგენტოს, რომლის დებულებაში არსებული მიზნები 

გარკვეულწილად ფარავს კანონმდებლობაში ასახულ საკითხებს მაგ: სახეობებისა და 

ჰაბიტატების მონიტორინგი, თუმცა ამ ეტაპზე კანონპროექტის მიხედვით სსიპ 

ველური ბუნების სააგენტო არსად  მოხსენიებული არ არის.  

 


