პროექტი

საქართველოს კანონი
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი,
№1-2 (33-34/7), 22 იანვარი, 1997, გვ. 24) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის “ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ - ფიზიკური ან იურიდიული პირი ან სხვა
ორგანიზაციული წარმონაქმნი, გარემოსთვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში
ვალდებულია განახორციელოს შესაბამისი შემარბილებელი და გამასწორებელი
ღონისძიებები და გაიღოს შესაბამისი ხარჯები ან აანაზღაუროს გარემოსთვის
მიყენებული ზიანი;“;

2. მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. გადასახადების გადახდა არ ათავისუფლებს საქმიანობის სუბიექტს გარემოსათვის
მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისაგან.“;

3. 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. საქართველოს გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით
სამეურნეო ობიექტის პრივატიზებამდე საქმიანობის განხორციელების შედეგად
გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება ეკისრება პრივატიზებული სამეურნეო ობიექტის
ყოველ ახალ მესაკუთრეს, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.“;

4. 571 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. პასუხისმგებლობის
დაკისრება
სამართალდარღვევის
ჩამდენს
არ
ათავისუფლებს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის კანონმდებლობით
დადგენილი
წესით ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.“;

1

პროექტი

5. 581 მუხლის პირველი პუნქტის “ბ.ა“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2.
ეს კანონი ამოქმედდეს 2019 წლის პირველი იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი

გიორგი მარგველაშვილი
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განმარტებითი ბარათი
საქართველოს კანონის პროექტზე
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:
კანონპროექტის
მიღება
განპირობებულია
„გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებით. „გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, იცვლება
გარემოსათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების პრინციპი, კერძოდ, მიყენებული
ზიანის მონეტარული ანაზღაურება იცვლება გამასწორებელი ღონისძიებების
გატარების ვალდებულებით.
ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი:
კანონპროექტის მიზანია „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის
„გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის
შესახებ“
საქართველოს
კანონთან
შესაბამისობაში მოყვანა.
ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი:
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი შესაბამისობაში მოდის
„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონთან. ამ მიზნით
ცვლილება ხორციელდება რამდენიმე მუხლში:
-

იცვლება პრინციპის „დამბინძურებელი იხდის“ განმარტება. მოქმედი
რედაქციის თანახმად, აღნიშნული პრინციპი განმარტებულია, როგორც
საქმიანობის სუბიექტის, ასევე სხვა ფიზიკური და იურიდიული პირის
ვალდებულება
აანაზღაუროს
გარემოსათვის
მიყენებული
ზარალი.
ცვლილების საჭიროება გამომდინარეობს იქიდან, რომ აღნიშნული პრინციპი
აგებულია გარემოსთვის მიყენებული ზიანის მონეტარულ ანაზღაურებაზე,
ხოლო „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი
უარს ამბობს მონეტარულ ანაზღაურებაზე და ზიანის მიყენებაზე
პასუხისმგებელ
პირს
ავალდებულებს
მიყენებული
ზიანის
აღმოსაფხვრელად/შესარბილებლად გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები და
ასევე გაიღოს ამ ღონისძიებების გასატარებლად საჭირო ხარჯები. ამასთან,
აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პრინციპის საფუძველზე არის აგებული
მთლიანად
აგრეთვე
გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის
შესახებ
დირექტივა, რომელსაც ეფუძნება „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის
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-

-

შესახებ“ საქართველოს კანონი. გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის არსი კი
მდგომარეობს იმაში, რომ ის პირი, რომელმაც მიაყენა ზიანი გარემოს, თავად
არის ვალდებული გამოასწოროს ეს ზიანი და ასევე გასწიოს ამ ზიანის
გამასწორებელი ხარჯი.
ცვლილება შედის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტსა, 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტში და
571 მუხლის მე-2 პუნქტში და შესაბამისად, ტერმინი „ზარალი“ იცვლება
ტერმინით „ზიანი“.
გამომდინარე იქიდან, რომ „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“
საქართველოს კანონის მიღების შედეგად ძალადაკარგულად გამოცხადდება
„ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის
(გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N54 დადგენილება, ხდება 581 მუხლის
პირველი პუნქტის “ბ.ა“ ქვეპუნქტის ამოღება.
ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება:

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების
დაფინანსების წყარო:
კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს ხარჯების გამოყოფას.
ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლო
ნაწილზე.
ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება არ მოახდენს გავლენას ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
კანონპროექტით
არ
დგინდება
სახელმწიფოს
ახალი
ვალდებულებები.

ფინანსური

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის,
რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება:
კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს ფინანსურ შედეგებს იმ პირთათვის,
რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება.
ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის
გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:
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კანონპროექტით არ დგინდება გადასახადი, მოსაკრებელი ან სხვა სახის
გადასახდელი.
გ)
კანონპროექტის
სტანდარტებთან:

მიმართება

საერთაშორისო

სამართლებრივ

გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს.
გ.ბ)
კანონპროექტის
მიმართება
საერთაშორისო
საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან:
კანონპროექტი
არ
ეწინააღმდეგება
საერთაშორისო
საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს.

ორგანიზაციებში
ორგანიზაციებში

გ.გ)კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ
ხელშეკრულებებთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ
ხელშეკრულებებს.
დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო
ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.
დ.ბ)
კანონპროექტის
შემუშავებაში
მონაწილე
ორგანიზაციის
(დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.
ე) კანონპროექტის ავტორი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
ვ) კანონპროექტის ინიციატორი:
საქართველოს მთავრობა.
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„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ მუხლების მოქმედი სრული
რედაქცია, რომლებშიც წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის ცვლილება, მათ
შორის ხდება მისი ამოღება

მუხლი 5. გარემოს დაცვის ძირითადი პრინციპები
1. საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების დროს სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოები, ფიზიკური და იურიდიული (საკუთრების და ორგანიზაციულსამართლებრივი
ფორმის
განურჩევლად)
პირები
ვალდებული
არიან
იხელმძღვანელონ გარემოს დაცვის ძირითადი პრინციპებით.
2. გარემოს დაცვის ძირითადი პრინციპებია:
ა) „რისკის შემცირების პრინციპი“ _ საქმიანობის სუბიექტი თავისი საქმიანობის
დაგეგმვისა და განხორციელებისას ვალდებულია მიიღოს სათანადო ზომები
გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების რისკის თავიდან
ასაცილებლად ან შესამცირებლად;
ბ) „მდგრადობის პრინციპი“ _ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება,
როდესაც
საშიშროება
არ
ექმნება
საზოგადოების
განვითარებას
და
უზრუნველყოფილია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა შეუქცევადი
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებებისაგან;
გ) „პრიორიტეტულობის პრინციპი“ _ ქმედება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს
უარყოფითი ზეგავლენა გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე, შეიძლება
შეიცვალოს სხვა, ნაკლებრისკიანი, თუნდაც უფრო ძვირადღირებული ქმედებით.
პრიორიტეტი ენიჭება უკანასკნელს, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება
ნაკლებადღირებული ქმედებით მიყენებული ეკოლოგიური ზიანის შედეგად
ზარალის ანაზღაურების ხარჯებს;
დ) „ფასიანი ბუნებათსარგებლობის პრინციპი“ _ საქმიანობის სუბიექტისათვის მიწის,
წყლის, ტყის, ფლორისა და ფაუნის, წიაღისა და წიაღისეული ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობა ფასიანია;
ე) პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ _ საქმიანობის სუბიექტის, ასევე სხვა
ფიზიკური და იურიდიული პირის ვალდებულება აანაზღაუროს გარემოსათვის
მიყენებული ზარალი;
ვ) „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნების პრინციპი“ _ საქმიანობა არ
უნდა იწვევდეს ბიომრავალფეროვნების შეუქცევად დეგრადაციას;
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ზ) „ნარჩენების მინიმიზაციის პრინციპი“ _ საქმიანობის განხორციელებისას
უპირატესობა ენიჭება ისეთ ტექნოლოგიას, რომელიც უზრუნველყოფს ნარჩენების
მინიმიზაციას;
თ) „რეციკლირების პრინციპი“ _ საქმიანობის განხორციელებისას უპირატესობა
ენიჭება
ხელმეორედ
გამოყენებად
ან
გადამუშავებად,
ბიოლოგიურად
დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და
ქიმიურ ნაერთებს;
ი)
„რესტიტუციის
პრინციპი“ _ საქმიანობის
განხორციელების
შედეგად
დეგრადირებული გარემო აღდგენილი უნდა იყოს პირვანდელ (რესტიტუტიო ინ
ინტეგრუმ) მდგომარეობასთან მაქსიმალურად მიახლოებული სახით;
კ) „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პრინციპი“ _ საქმიანობის სუბიექტი თავისი
საქმიანობის პროექტირების ან დაგეგმვის დროს ვალდებულია გაითვალისწინოს და
შეაფასოს ამ საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედება გარემოზე კანონით დადგენილი
წესით;
ლ) „გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოებრიობის მონაწილეობის
პრინციპი“ _ უზრუნველყოფილია
საქმიანობის
განხორციელებასთან
დაკავშირებული
მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილების
მიღების
პროცესში
საზოგადოებრიობის მონაწილეობა;
მ)
„ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
პრინციპი“ _ ინფორმაცია
გარემოს
მდგომარეობის შესახებ ღია და ხელმისაწვდომია საზოგადოებრიობისათვის.

მუხლი 16. გადასახადები გარემოს დაცვის სფეროში
1. „ფასიანი ბუნებათსარგებლობისა“ და „დამბინძურებელი იხდის“ პრინციპებიდან
გამომდინარე საქართველოში დადგენილია გარემოზე მავნე ზემოქმედებისათვის,
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის და სხვა გადასახადები.
2. ამ გადასახადების სტრუქტურა, ოდენობა და გადახდის წესი საქართველოს
კონსტიტუციის 94-ე მუხლის თანახმად დგინდება საქართველოს კანონით.
3. გადასახადების გადახდა არ ათავისუფლებს საქმიანობის სუბიექტს გარემოსათვის
მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისაგან.
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მუხლი 21. გარემოსდაცვითი მოთხოვნები პრივატიზაციის პროცესში
1. პრივატიზებული სამეურნეო ობიექტის მესაკუთრე არ თავისუფლდება იმ
გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებისაგან, რომლებიც დაკისრებული
ჰქონდა სამეურნეო ობიექტის ყოფილ მესაკუთრეს.
2. საქართველოს გარემოს დაცვის კანონმდებლობის დარღვევით სამეურნეო
ობიექტის პრივატიზებამდე საქმიანობის განხორციელების შედეგად გამოწვეული
ზარალის ანაზღაურება ეკისრება პრივატიზებული სამეურნეო ობიექტის ყოველ
ახალ მესაკუთრეს, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
3. პრივატიზებულ სამეურნეო ობიექტებზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის
შეფასების, საქმიანობის ეკოლოგიური რისკის დადგენის, ჩასატარებელი გამწმენდაღდგენითი სამუშაოების ღირებულების დადგენის მიზნით შეიძლება ჩატარდეს
გარემოსდაცვითი აუდიტი სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
მუხლი 571. პასუხისმგებლობა გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის
1. გარემოს
დაცვის
და
ბუნებრივი
რესურსებით
სარგებლობის
სფეროში საქართველოს
კანონმდებლობის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა
განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.
2. პასუხისმგებლობის
დაკისრება
სამართალდარღვევის
ათავისუფლებს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დადგენილი
წესით ანაზღაურების ვალდებულებისაგან .

ჩამდენს
ოდენობითა

არ
და

მუხლი 581. ამ კანონთან დაკავშირებით მისაღები და გამოსაცემი ნორმატიული
აქტები
1. ამ კანონთან დაკავშირებით:
ა) ამ მუხლის ამოქმედებიდან 1 თვის ვადაში საქართველოს მთავრობამ მიიღოს
დადგენილება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტის
მიერ
სახელმწიფო
კონტროლის
განხორციელების წესის შესახებ“;
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ბ) ამ მუხლის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის მინისტრმა გამოსცეს შემდეგი კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტები:
ბ.ა) „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკის
დამტკიცების შესახებ“;
ბ.ბ) „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტის ლოგოს, თანამშრომლის განმასხვავებელი ნიშნების მქონე
სპეციალური ტანსაცმლის (უნიფორმის), სამსახურებრივი პირადობის მოწმობისა და
ლუქის ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“;
ბ.გ) „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტის
მიერ
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის
საქმის
წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების ფორმების და მათი შევსების ზოგადი წესის
დამტკიცების შესახებ“;
ბ.დ) „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელების მიერ
სალიცენზიო პირობების შესრულების ანგარიშის წარმოდგენის წესისა და ვადების
დამტკიცების შესახებ“;
ბ.ე) „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტის შეიარაღებაში არსებული სამსახურებრივ-საშტატო ცეცხლსასროლი
იარაღის, სპეციალური საშუალებებისა და საბრძოლო მასალის ნუსხის დამტკიცების
შესახებ“.
2. 2018 წლის 1 ივნისამდე საქართველოს მთავრობამ მიიღოს დადგენილება
„გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის წესის დამტკიცების შესახებ“.
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