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შინაარსი 

• ესპოს კონვენცია 

- ზოგადი ინფორმაცია, ამოცანები, მოთხოვნები და 

სარგებლობა 

• გარემოს სტრატეგიული შეფასების ოქმი  

• ტექნიკური დახმარება კონვენციის განხორციელების 
მიზნით 

• გზშ/გსშ კანონმდებლობის შემუშავების მიმოხილვა 
მწვანე ეკონომიკების ხელშეწობის აღმოსავლეთის 
სამეზობლოს პროგრამის საფუძველზე 



ესპოს კონვენცია 

კონვენცია ტრანსსასაზღვრო კონტექსტში გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების შესახებ  

 
• მიღებული და ხელმოწერილია ესპოში (ფინეთი), 

1991 წელს 
• ძალაში შევიდა1997 წელს 
• ამჟამად მიერთებულია 45 მხარე 

• 1-ლ შესწორებას ხელი მოაწერა 21-მა მხარემ 
(ძალაში შესული არ არის) 

• მე-2 შესწორებას ხელი მოაწერა 21-მა მხარემ 
(ძალაში შესული არ არის) 
 

• მომავალში შესაძლებელია ECE-ის არაწევრი 
სახელმწიფოების მიერთება 

 
თანდართული აქვს ოქმი გარემოს სტრატეგიული 

შეფასების შესახებ 

 



ესპოს კონვენციის მხარეები 



სახელმწიფო ესპოს კონვენცია ოქმი 

სომხეთი მხარე (1997) მხარე (2011) 

აზერბაიჯანო  მხარე (1999) - 

ბელორუსია მხარე (2005) - 

საქართველო - ხელმომწერი 

მოლდოვა მხარეy (1994) ხელმომწერი 

უკრაინა მხარე (1999) ხელმომწერი 
 



კონვენციის შესწორებების 
სტატუსი 

• 1-ლი შესწორება, მხოლოდ 21 მხარე (ძალაში შესული 
არ არის: 

• კონვენცია ღია იქნება გაეროს წევრი ყველა 
სახელმწიფოსთვის 

• მე-2 შესწორება, მხოლოდ 21 მხარე (ძალაში შესული 
არ არის: 

• დაზარალებულ მხარეებს, საჭიროების შემთხვევაში, 
საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ ფარგლების 
დადგენაში (scoping) 

• ახდენს თავსებადობისა და მოხსენების ვალდებულებების 
განხილვის ფორმალიზებას   

• ახდენს I დანართის გადასინჯვას (აქტივობათა ნუსხა) 
• შეაქვს სხვა მცირე ცვლილებები  



ამოცანები (გათვალისწინებულია) 

 გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით გონივრული და მდგრადი 
განვითარების უზრუნველყოფა 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის განმტკიცება გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების პროცესში, განსაკუთრებით, ტრანსსასაზღვრო კონტექსტში 

 წინასწარი პოლიტიკის შემუშავება   

 გარემოზე მნიშვნელოვანი საზიანო ზემოქმედების პრევენცია, 
შერბილება და მონიტორინგი   

 გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ადრეულ ეტაპზე კონკრეტული 
ყურადღების მიქცევა გარემოსდაცვითი ფაქტორებისთვის, გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების მეშვეობით, თითოეულ ადმინისტრაციულ 
დონეზე 

 გადაწყვეტილების მიმღებთათვის წარდგენილი ინფორმაციის ხარისხის 
გაუმჯობესება, რაც ხელს უწყობს გონივრული გადაწყვეტილებების 
მიღებას გარემოსდაცვის კონტექსტში.  

 



კონვენციის გამოყენება 

გზშ პროცედურის შექმნა 

• ინიცირება (სკრინინგი) 

• შეტყობინება (წარმოშობის მხარე) 

• მონაწილეობის დადასტურება (ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარე) 

• ინფორმაციის გადაცემა; (საზოგადოების მონაწილეობა) 

• გზშ დოკუმენტაციის მომზადება 

• გზშ დოკუმენტაციის გავრცელება დაზარალებული მხარის 
ხელისუფლების ორგანოებისა და საზოგადოების მონაწილეობისთვის 

• მხარეთა შორის კონსულტაციები 

• საბოლოო გადაწყვეტილება და საბოლოო გადაწყვეტილების 
დოკუმენტების გადაცემა 

• პროექტის შემდგომი პერიოდის ანალიზი/მონიტორინგი 





პროცედურა: როგორც წარმოშობის 
მხარე (გამარტივებული) 

ნაწილი 1: შეტყობინება 

• დაგეგმილი აქტივობის იდენტიფიცირება, რომელმაც შესაძლოა 
იქონიოს ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება  

• ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარისთვის შეტყობინების გაგზავნა 
დაგეგმილი აქტივობის შესახებ, პასუხის მოთხოვნა გარკვეული 
თარიღისთვის 

• პასუხის დალოდება ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარისაგან, 
შესაძლებელია კომენტარებით აქტივობის შესახებ ან მასზე უარის 
შესახებ 

• ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მხარესთან პრაქტიკული საკითხების 
განხილვა (მაგ. ნაბიჯების გადადგმის ვადები) 



პროცედურა: როგორც წარმოშობის 
მხარე (გამარტივებული) 

ნაწილი 2: ტრანსსასაზღვრო გზშ 
• გზშ დოკუმენტაციის მიღება დეველოპერისაგან/მხარისაგან 
• გზშ დოკუმენტაციის გაგზავნა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 

მხარისათვის 
• ზემოაღნიშნული მხარისაგან კომენტარების მიღება გზშ 

დოკუმენტაციის შესახებ 
• შესაძლოა დახმარების გაწევა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარისათვის 

(ან დეველოპერისთვის) საჯარო განხილვების მოწყობაში 
• ორმხრივი კონსულტაციები ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მხარესთან 
• საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება, მიღებული კომენტარების, გზშ 

შედეგების და ორმხრივი კონსულტაციების სათანადო 
გათვალისწინებით 

• ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარისათვის საბოლოო გადაწყვეტილების 
გაგზავნა 

• პროექტისშემდგომი ანალიზის განხილვა  



პროცედურა: როგორც 
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარე 
(გამარტივებული) 

ნაწილი 1: შეტყობინება 

• წარმოშობის მხარისაგან შეტყობინების მიღება დაგეგმილი 
აქტივობის შესახებ  

• საკუთარი ხელისუფლებისა და საზოგადოების ინფორმირება 

• პროცედურაში მონაწილეობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება 

• პასუხის გაცემა 

o მივიღებთ/არ მივიღებთ მონაწილეობას 

o კომენტარების მომზადება და უარის თქმა დაგეგმილ 
აქტივობაზე 

o წარმოშობის მხარის მიერ დამატებითი ინფორმაციის მთხოვნა 



პროცედურა: როგორც 
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარე 
(გამარტივებული) 

ნაწილი 2: ტრანსსასაზღვრო გზშ 

• გზშ დოკუმენტაციის მიღება 

• საკუთარი ხელისუფლებისთვის და საზოგადოებისთვის გაცნობა 

• გზშ დოკუმენტაციაზე კომენტარების ორგანიზება 

o უშუალოდ წარმოშობის მხარისთვის გაგზავნა, ან საკუთარი 
კომპეტენტური ორგანოს მეშვეობით 

o შესაძლო საჯარო მოსმენა 

• წარმოშობის მხარესთან ერთად ორმხრივ კონსულტაციებში 
მონაწილეობის მიღება  

• საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება 

• შესაძლოა პროექტისშემდგომი ანალიზის შეთავაზება  



სარგებელი 1/2 

• იძლევა სქემას დაგეგმილ განვითარებათა განსახილველად 
მეზობელ სახელმწიფოებთან  

• მხარეები ვალდებული არიან ერთმანეთს შეატყობინონ და 
კონსულტაციები ჩაატარონ მათ ტერიტორიებზე დაგეგმილი 
პროექტების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი 
საზიანო ზემოქმედება იქონიონ თქვენი ქვეყნის გარემოზე.  

• შეუძლია გააძლიეროს საერთაშორისო თანამშრომლობა, გარემოს 
მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ჩათვლით, და 
ხელი შეუწყოს კონფლიქტის თავიდან აცილებას.  

• სუვერენიტეტი შენარჩუნებულია: გადაწყვეტილების მიღების 
უფლებამოსილება რჩება იმ ქვეყანაში, სადაც დაგეგმილია 
განვითარების პროექტი 



სარგებელი 2/2 

• კონფიდენციალობა დაცულია: ზიანს არ აყენებს საწარმო და 
კომერციულ საიდუმლოებას ან ეროვნულ უსაფრთხოებას 

• შეიძლება გაუმჯობესდეს პროექტის დიზაინი, პროექტის უკეთესი 
ალტერნატივების იდენტიფიცირების ჩათვლით  

• უკეთესი გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, ზემოქმედების 
თავიდან აცილების ან შემცირების გზით, პროექტის დიზაინის 
გადახედვის მეშვეობით 

• გადაწყვეტილების მიმღები  უკეთესადაა ინფორმირებული და 
უფრო ობიექტურია, უზრუნველყოფს სისტემას პირობების 
მოსამზადებლად პროექტის სამომავლო ოპერირების 
მართვისთვის 

 



პრაქტიკული გამოყენება 

• დამახასიათებელი მაგალითები 

• ენერგოსადგურები: ბირთვული, ნახშირის, ჰიდრო, გაზის, 
ქარის 

• ტრანსსასაზღვრო ინფრასტრუქტურა: გზა, რკინიგზა, ძაბვის 
გადამცემი ხაზები, ნავთობსადენები/გაზსადენები 

• მაღაროები, კარიერები და ღია გადამამუშვებელი ობიექტები 

 

 



ტექნიკური დახმარება 

• ტექნიკური რჩევა 
• მოიცავს არსებული კანონმდებლობის განხილვას, კანონმდებლობის 

პროექტების შექმნას   

• სომხეთი (2008-9), აზერბაიჯანი (2011), ტაჯიკეთი (2010), საქართველო 
(2013), ყირგიზეთი (2013-2014), უზბეკეთი (2014?)  

• საპილოტე პროექტები 
• ყირგიზეთი-ყაზახეთი (2006-2009, მაღაროები) 

• ბელორუსია-ლიტვა (2009-2010, ჰიდრო-ელექტრო სადგური) 

• ბელორუსია-უკრაინა (2013-2014, პროექტისშემდგომი ანალიზი)  

• სუბრეგიონული თანამშრომლობის სემინარები 
• გამოცდილების გაზიარება 

• დიალოგი 

• სახელმძღვანელო დოკუმენტები 
• ზოგადი სახელმძღვანელო კონვენციასა და გარემოს შეფასებას შორის 

თავსებადობის გაძლიერებისთვის სახელმწიფოს ეკოლოგიური ექსპერტიზის 
ფარგლებში აღმოსავლეთი ევროპის, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის 
ქვეყნებში 

 

http://www.unece.org/env/eia/images/VilniusOct09_l.JPG


სუბრეგიონული სემინარი თბილისში, 
2011 წლის მაისი  

გამოვლენილი გამოწვევები: 

1. გზშ-ზე პასუხისმგებელ სამთავრობო ორგანოებში სათანადო ტექნიკური და 
ადამიანური რესურსების ნაკლებობა 

2. შესაძლო ეჭვები მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით, როდესაც დეველოპერი 
ხელმძღვანელობს საჯარო მოსმენას გზშ საკთხზე  

3. საჯარო მოსმენების შესახებ სამართლებრივი ჩარჩოს ან პროცედურების სიცხადის 
ნაკლებობა.  

4. გზშ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციათა მონაწილეობის ბუნდოვანი როლი 

5. გაურკვევლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ ფარავს პროცედურებთან 
დაკავშირებულ ხარჯებს 

6. შესაძლო ტენდენცია დიდი პროექტების დაყოფისა უფრო მცირე პროექტებად, 
რომლის დროსაც არ ხდება დიდი პროექტების კუმულატიური ზემოქმედების 
გათვალისწინება 

7. გზშ პროცედურის ზემოქმედება გადაწყვეტილების მიღებაზე ეჭვქვეშაა დაყენებული 

8. პოტენციური სხვაობა სახელმწიფოს ეკოლოგიური ექსპერტიზის სისტემასა და 
დასავლეთის გზშ სისტემას შორის 



 
 აღმოსავლეთის სამეზობლოს 
ფარგლებში მწვანე ეკონომიკების 
ხელშეწყობის პროგრამა: გსშ და გზშ 
 
 

არსებული ეროვნული 

მარეგულირებელი და 

საკანონმდებლო ჩარჩოს 

განხილვა 

• გსშ საკანონმდებლო 

მიმოხილვა 

• გსშ საკანონმდებლო 

პროექტის შექმნა 

• სუბრეგიონული 

მიმოხილვა 

 

გზშ/გსშ პროცედურების 

შესაძლებლობათა 

განმტკიცება  

• ეროვნული და ქვე-

ეროვნული ტრენინგები 

გსშ-ის საკითხებზე  

• ეროვნული 

სახელმძღვანელო 

დოკუმენტის შექმნა  

• კოორდინირება და 

გამოცდილების 

გაზიარება 

• გსშ და გზშ 

პილოტირება 

ადმინისტრაციულ 

შესაძლებლობათა 

განმტკიცება 

• საკანონმდებლო 

მიმოხილვა და 

რეკომენდაციების 

შემუშავება 

• დიალოგი 

პოლიტიკის 

საკითხზე 

• ინსტიტუციური 

მიმოხილვა და 

რეკომენდაციები 

 



სამართლებრივი და ინსტიტუციური 
ჩარჩოს განხილვის დასკვნები ოქმის 
იმპლემენტაციისთვის 

- სექტემბერი - დეკემბერი, 2014 

- კონვენციის მოთხოვნათა ტრანსპოზიცია ეროვნულ 
კანონმდებლობაში 

- ახალი გზშ კანონპროექტის შემუშავება 

- სპეციალური დებულებების ჩამოყალიბება: 
- OVOS/ექსპერტიზის ტიპის სისტემის გაგრძელება? 

- ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი ნებართვების შემოღება?  

- 2004 წელს მომზადებული გზშ კანონპროექტის გამოყენება საწყის წერტილად?  

- სხვა საკითხებთან დაკავშირებული კანონების შესწორება (კანონები 
ტყის, წყლისა და მაღაროების შესახებ) 

- გზშ-ის ინტეგრირება საქართველოს განვითარების თანხმობისა და 
ნებართვის ერთიან სისტემაში 

- ორჰუსის კონვენციის შესაბამის მოთხოვნებთან თავსებადობის 
უზრუნველყოფა 



ახალი გზშ კანონის შემუშავება 

- დაფინანსებულია ევროკომისიის მიერ აღმოსავლეთის 
სამეზობლოს ფარგლებში მწვანე ეკონომიკების 
ხელშეწყობის პროგრამის საფუძველზე  

- მოთხოვნილია საქართველოს მთავრობის მიერ, ახალი გზშ 
კანონის შექმნის ჩათვლით 

- დაგეგმილია განხორციელება 2014 წლის სექტემბრიდან 
2015 წლის ივნისამდე 

- მოითხოვს ეროვნული სამუშაო ჯგუფის შექმნას 
კანონპროექტის შექმნისთვის 

- დახმარებას უწევს ორი ეროვნული და ორი საერთაშორისო 
ექსპერტი 



 

გისურვებთ სასიამოვნო 
სემინარსა და პროექტზე 

ნაყოფიერი მუშაობის პროცესს 
  



დამატებითი 
ინფორმაციისთვის 

• ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს: 

www.unece.org/env/eia 

 

• ან მოგვწერეთ: 

eia.conv@unece.org 


