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რეზიუმე
საქართველოში 1992-1998 წლებში ჩატარებული 

ნაჩქარევი და გაუაზრებელი სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის რეფორმის შედეგად საქა-
რთველოს სახნავი მიწები და მრავალწლიანი ნარგა-
ვები დაქუცმაცდა და განიავდა. მიწის ფართობე-
ბის ფიზიკურ პირებზე უფასოდ და პატარ-პატარა 
ნაკვეთებად განაწილებამ გამოიწვია მიწის დანა-
წევრება-ფრაგმენტაცია და მისი არაეფექტურად 
გამოყენება. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწების ასეთმა განაწილებამ სახნავი მიწების მა-
სივები დაიყო წვრილ კონტურებად და განაწილდა, 
როგორც სოფლის, ასევე დაბისა და ქალაქის მოსა-
ხლეობაზე.საქართველოში დადგა ის პერიოდი, რომ 
აუცილებლობას წარმოადგენს დავიწყოთ მუშაობა 
მიწების კონსოლიდაცის საკითხებზე. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება მაღალეფექტუ-
რად საოფლის მეურნეობის დარგის განვითარება.

საკვანძო სიტყვები: მიწის კონსოლიდაცია, მი-
წის ნაკვეთების ფრაგმენტაცია, მიწის რეფორმა, 
მიწის გაცვლა.

THE NECESSITY OF LAND 
CONSOLIDATION IN GEORGIA
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RESUME
As a result of the hasty and immature agricultural 

land reform that took place in Georgia in 1992-1998, 
Georgia’s arable lands and perennial crops were cut 
and destroyed. The distribution of free and small plots 
of land to natural persons has led to the fragmentation, 
fragmentation and inefficient use of land. Such 
distribution of agricultural land has been divided into 
small contours of arable land and distributed to both 
rural, urban and urban populations. Otherwise it would 
be impossible to develop a highly efficient field of 
agriculture.
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საბჭოთა კავშირიდან საქართველოს გამოსვლი-
სა და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ 1992 
წელს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა მიწის 
რეფორმის განხორციელების მიზნით მიიღო სამი 
დადგენილება 1992 წლის 18 იანვრის დადგენილე-
ბა (N48); 1992 წლის 6 თებერვლის დადგენილება 
(N128) და 1992 წლის 10 მარტის დადგენილება 
(N290). ეს სამი დადგენილება, საქართველოს რეს-
პუბლიკაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის რეფორმის შესახებ შეიძლება ითქვას ისტო-
რიული და რევოლუციური დადგენილებებია. 1996 
წლის 22 მარტს მიღებული იქნა საქართველოს კა-
ნონი: „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
საკუთრების შესახებ” ამ ნორმატიული აქტებით სა-
ქართველოს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
ნაწილზე გამოცხადდა კერძო საკუთრება. არასა-
სოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე კერძო 
საკუთრება გამოცხადდა 1997 წლიდან, როდესაც 
ძალაში შევიდა ახალი საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსი. 1998 წლის ოქტომბერში მიღებულ იქნა 
საქართველოს კანონები: „სახელმწიფო საკუთრე-
ბაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშ-
ნულების მიწის მართვისა და განკარგვის შესახებ” 
და „ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იუ-
რდიული პირების სარგებლობაში არსებული არასა-
სოფლო-სამეურნეო დანშიშნულების მიწის კერძო 
საკუთრებად გამოცხადების შესახებ”. ეს კანონები 
ძალაში შევიდა 1998 წლის 12 ნოემბრიდან. პირვე-
ლი კანონის შესაბამისად, თუ ფიზიკური და კერძო 
სამართლის იურიდიული პირები 1998 წლის 12 ნო-
ემბრამდე კანონიერად სარგებლობდნენ მიწის ნა-
კვეთით, ეს მიწები გამოცხადდა მათ კერძო საკუთ-
რებად სათანადო საფასურის გადახდის შემდეგ. ეს 
საფასური შეადგენდა 1999 წლის 1 იანვრამდე ერთი 
წლის მიწის გადასახადს, ხოლო 1999 წლიდან ერთი 
წლის მიწის გადასახადის ორმაგ რაოდენობას. 2010 
წლის 21 ივლისს მიღებული იქნა საქართველოს კა-
ნონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“.

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნუ-
ლების მიწები გაიყო ორ ნაწილად: ერთი ნაწილი 
გადაეცა რეფორმის ფონდს და კომლებს (ოჯახებს) 
დაურიგდა უფასოდ კერძო საკუთრებაში, ხოლო, 
მიწის მეორე ნაწილი დარჩა სახელმწიფო საკუთრე-
ბად და დაიწყო მისი იჯარით გაცემა.

მიწის რეფორმის პერიოდში საქართველოს 
კომლები (ოჯახები) დაიყო მიწის მიმღებთა 3 კა-
ტეგორიად და განისაზღვრა მიწის ზღვრული მაქ-
სიმალური ნორმა. მიწები საკუთრებაში გადაიცა 
ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე. მიწის 

საქართველოს მიწების კონსოლიდაციის აუცილებლობა

ანზორ მესხიშვილი
სტუ–ს პროფესორი,
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მიმღებთა პირველ კატეგორიას მიეკუთვნენ სოფ-
ლად მუდმივად მცხოვრები და სოფლის მეურნეო-
ბაში დასაქმებული მოქალაქეები და სოფლად მუდ-
მივად მცხოვრები სოფლის მეურნეობის დარგში 
დასაქმებული სპეციალისტები. მათთვის მიწის 
გასაცემი ფართობი განისაზღვრა ბარისა და ზეგ-
ნის რაიონებში 1 ჰექტრამდე, ხოლო იმ რაიონებში, 
სადაც ამის შესაძლებლობა იყო – 1,25 ჰექტრამდე,  
მთის რეგიონებში – 5 ჰექტრამდე. მეორე კატეგო-
რიას მიეკუთვნენ სოფლად მუდმივად მცხოვრები 
სხვა სფეროს მუშა-მოსამსახურეები. მათ განესა-
ზღვრათ გასაცემი მიწის ფართობი ბარის და ზეგნის 
რაიონებში 0,75 ჰექტრამდე, ხოლო, მთის რაიონში 5 
ჰექტრამდე, მათ შორის დამუშავებაში არსებული 
მიწები 0,75 ჰექტრამდე.

მესამე კატეგორიას მიეკუთვნენ ქალაქად და და-
ბად მცხოვრებნი, რომელთაც საკუთრების უფლე-
ბით მიღებული ჰქონდათ საცხოვრებელი სახლი ან 
სახლის ნაწილი და ქალაქად და დაბაში მცხოვრე-
ბი ის მოქალაქეები, რომელთაც სურდათ სოფლად 
მიეღოთ საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები მათ განე-
საზღვრათ 0,25 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი, ხოლო 
თბილისის საგარეუბნო ზონებში 0,15 ჰექტრამდე. 
რეფორმის პერიოდში, მიწა განაწილდა კომლებზე, 
თუმცა საქართველოს კანონმდებლობაში „კომლის“ 
ზუსტი განსაზღვრება არ არსებობს. ამ უზუსტობა-
მაც გარკვეული როლი ითამაშა მიწების დანაწევრე-
ბაში.

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობამ 1992 
წლის 22 სექტემბერს მიიღო დადგენილება (N949) 
„საქართველოს რესპუბლიკაში სახელმწიფო მეურ-
ნეობების, კოლმეურნეობების და სხვა სასოფლო-
-სამეურნეო საწარმოების რეორგანიზაციის წესის 
შესახებ”.

ამ დადგენილებით დაწესდა, რომ სახელმწიფო 
მეურნეობებმა, კოლმეურნეობებმა და სხვა სასო-
ფლო-სამეურნეო საწარმოებმა უნდა მოახდინონ 
რეორგანიზაცია, ნებაყოფლობით საფუძველზე 
აირჩიონ შრომითი კოლექტივისთვის მისაღები მე-
ურნეობრიობის ახალი ორგანიზაციული ფორმა 
და გატარდნენ რეგისტრაციაში არსებული წესის 
შესაბამისად 1993 წლის 1 იანვრამდე. საქართვე-
ლოში იმ დროისათვის არსებობდა 685 კოლმეურ-
ნეობა და 660 საბჭოთა მეურნეობა. დადგენილება 
ითვალისწინებდა სახელმწიფო მეურნეობების, 
კოლმეურნეობებისა და სხვა სასოფლო-სამეურნეო 
საწარმოების ბაზაზე გლეხური (ფერმერული) მე-
ურნეობების, კოოპერაციული სასოფლო-სამეურ-
ნეო საწარმოების, აგროფირმების, აქციონერული 
საზოგადოებების შექმნას. ამავე დადგენილებით 
დაწესდა, რომ რეორგანიზაციას არ ექვემდებარე-
ბოდა სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების 
საცდელი, სასელექციო სადგურები, სასწავლო, 
ექსპერიმენტული მეურნეობები და ჯიშთა გამოც-
დის ნაკვეთები. საქართველოს რესპუბლიკის სასა-
ზღვრო ზოლის 21 კილომეტრიან სიღრმეში განთა-

ვსებული სახელმწიფო მეურნეობები. რაც სამწუხა-
როდ არ განხორციელდა.

1992 წლის 21 ოქტომბერს საქართველოს რეს-
პუბლიკის სახელმწიფო საბჭომ მიიღო დეკრეტი 
N29 „საქართველოს რესპუბლიკაში მიწის რეფორ-
მის განხორციელების, სახელმწიფო მეურნეობების, 
კოლმეურნეობებისა და სხვა სასაფლო-სამეურნეო 
საწარმოთა რეორგანიზაციის შესახებ”. დადგინდა: 
სახელმწიფო მეურნეობები, კოლმეურნეობები და 
სხვა სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები, ვალდებუ-
ლი არიან 1992 წელს გაატარონ რეორგანიზაცია. 
რაც ასევე არ შესრულდა. ნაცვლად სახელმწიფო 
მეურნეობების, კოლმეურნეობებისა და სხვა სა-
სოლო-სამეურნეო საწარმოების ბაზაზე გლეხური 
(ფერმერული) მეურნეობების, კოპერაციული სა-
სოფლო-სამეურნეო საწარმოების, აგროფირმების, 
აქციონერული საზოგადოებების, კოპერატივების 
შქმნისა დაიწყო ქონების დატაცება – განადგურდა 
მეცხოველეობის კომპლექსები, მეფრინველეო-
ბის თანამედროვე ფაბრიკები, მეღორეობის კომ-
პლექსები, ვეტერინალური მომსახურების სადგუ-
რები, ჯიშთა გამოცდის, სასელექციო და მანქანა 
ტრაქტორთა პარკის სადგურები, დაიწყო ტრაქტო-
რების ქურდობა და ჯართში ჩაბარება, ათი გრამი 
სპილენძისათვი მწყრობიდან გამოყავდათ ძვირად 
ღირებული დაზგა დანადაგარები და ჯართში აბა-
რებდენ ან ჩალის ფასად ყიდდენ თურქეთსა და ირა-
ნში. ლიკვიდაცია გაუკეთდა სოფლის მეურნეობის 
დარგის რიგ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებს 
და ლაბარატორიებს.

განადგურდა მევენახეობა მეღვინეობის სამეც-
ნიერო კვლევით ინსტიტუტთან არსებული 400-ზე 
მეტი უნიკალური ვენახის ჯიშების სანერგე მეურ-
ნეობა. კატასტროფულად შემცირდა ნათესი ფა-
რთობები, განადგურდა ჩაის ნარგავები, შემცირდა 
ვენახის, ციტრუსების, ხეხილის, და სხვა სოფლო-სა-
მეურნეო კულტურები. მოიშალა, შიძლება ითქვას 
განადგურდა სოფლის მეურნეობის დარგის ინფრა-
სტრუქტურა, თესლბრუნვები, მრავწლიანი ნარგა-
ვების ნერგების წარმოება, ხელოვნური დათესვლის 
სადგურები, თესლის ხარისხისა და აღმოცენების 
დადგენის სამსახურები, კატასტროფულად შე-
მცირდა მარცვლის, ხილის, ყურძნის, ჩაის, ხორცის, 
კვერცხის, რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება 
და დამზადება. დაიწყო დაშრობილი ფართობების 
მეორადი დაჭაობება, მოიშალა სარწყავი სისტემები, 
მიწიდან იღებდენ სარწყავ მილებს და ჯართში აბა-
რებდენ. გორისა და ქარელის რაიონებში მოიშალა 
ათასობით ჰექტარი დაწვიმებითი სარწყავი სისტე-
მა, მალხაზის წვერზე მოწყობილი სრულიად ახალი, 
უახლესი ტექნოლოგიით მოწყობილი დაწვიმებითი 
სარწყავი სისტემა ჯართში ჩაბარდა. ანალოგიური 
მდგომარეობა იყო სიღნაღის რაიონის წნორის კომ-
პლექსის დაწვიმებით სარწყავ სიტემაზე, ჯართში 
ჩააბარეს ფრეგატების დაწვიმებითი სარწყავი და-
ნადგარები. საქართველოს ტყეებში შეწყდა ტყეთ-
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მოწყობის სამუშაოების განხორციელება, მოიშალა 
მცენარეთა დაცვის სამსახურები, ხეები დავადდა, 
აღარ ტარდებოდა სანიტარული და მოვლითი ჭრე-
ბი, დაიწყო ტყეების უსისტემო ჩეხვა-განადგურება.

მიწის რეფორმის პირველ ეტაპზე როდესაც ლი-
კვიდირებული იქნა კოლმეურნეობები და საბჭოთა 
მეურნეობები საშიშროება იყო სოფლის მეურნე-
ობის პროდუქტების მოსალოდნელი სერიოზული 
დეფიციტის შესახებ. იმ დროინდელი  საქართვე-
ლოს მთავრობის კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტებით და ოფიციალური მითითებებით  ხდებოდა 
მიწის ნაკვეთების დაჩქარებული გაცემა, დოკუმე-
ნტების სასწრაფო წესით შედგენა და რეგისტრა-
ცია, იმისათვის, რომ გლეხებს სასწრაფო წესით 
მიეღოთ სასაოფლო-სამეურნეო დანიაშნულების 
მიწის ნაკვეთები, დაემუშავებიათ და არ დაწყებუ-
ლიყო მასიური შიმშილობა. ასეთ პირობებში ადგი-
ლი ქონდა მიწის ნაკვეთების მიღება-ჩაბარების სა-
ხელმწიფო აქტების გაფორმებაში შეცდომებსა  და 
ხარვეზებს. რაიონებსა და ქალაქებში დღეში ათას-
ზე მეტი მიღება-ჩაბარების სახელმწიფო აქტების 
და საკუთრების მოწმობების გაცემა ხდებოდა. შეც-
დომებსა და ხარვეზებს ადგილი ქონდა მებაღეობის 
ამხანაგობების მიერ გაცემულ წიგნაკებში და მიწის 
(უძრავი ქონების) სარეგისტრაციო მოწმობებში. 
სწორედ ამის შედგია, რომ დღეის მდგომარეობით 
საქართველოს მიწების ნახევარზე მეტი არ არის 
რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში და მიწის მე-
სკუთრეებს სამჯერ და მეტად უხდებათ ერთი და 
იგივე მიწის ნაკვეთის ფართობების დაზუსტება და 
რეგისტრაცია.

საქართველოში 1992-1998 წლებში ჩატარებული 
ნაჩქარევი და გაუაზრებელი სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის რეფორმის შედეგად საქა-
რთველოს სახნავი მიწები და მრავალწლიანი ნარგა-
ვები დაქუცმაცდა და განიავდა. მიწის ფართობე-
ბის ფიზიკურ პირებზე უფასოდ და პატარ-პატარა 
ნაკვეთებად განაწილებამ გამოიწვია მიწის დანა-
წევრება-ფრაგმენტაცია და მისი არაეფექტურად 
გამოყენება. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწების ასეთმა განაწილებამ სახნავი მიწების მა-
სივები დაიყო წვრილ კონტურებად და განაწილდა, 
როგორც სოფლის, ასევე დაბისა და ქალაქის მოსა-
ხლეობაზე. სხვადასხვა მიმღებზე მიწა ერთ ნაკვე-
თად არ იყო გამოყოფილი. პირიქით, გამოყოფის 
არჩეული ვარიანტით, თითოეულ ოჯახს დაახლოე-
ბით 3-7 მიწის ნაკვეთი დაურიგდა, რომლებიც სხვა-
დასხვა ტერიტორიებზეა განლაგებული. დაშორება 
ერთი მესაკუთრის სხვადასხვა ნაკვეთებსა და მის 
სახლს შორის¬ 5 -7კმ-ზე მეტია. 

ასეთმა მდგომარეობამ არა მარტო ხელი შეუ-
შალა სოფლის მეურნეობის განვითარებას საქა-
რთველოში, არამედ საქართველო უკან დასწია და 
ღარიბ, არსებობაზე ორიენტირებულ სასოფლო-სა-
მეურნეო საზოგადოებად აქცია. მიწების ასეთი და-
ნაწევრების შედეგად შეუძლებელია მექანიზაციის, 

გერბიციდების, სასუქების, შხამ-ქიმიკატების და 
სხვა სამუშაოების ეკონომიკურად, რაციონალუ-
რად გამოყენება. ასეთ პირობებში უაღრესად დაბა-
ლია შრომის ნაყოფიერება. დღეს ძნელად წარმოსა-
დგენია სხვა რომელიმე ქვეყანა, სადაც მთავრობას 
მხლოლოდ პრივატიზებული (ან საპრივატიზებო) 
მიწის საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მონაცენე-
ბი აინტერესებდეს და არ იცოდეს, როგორ იცვლება 
ქვეყანაში მიწის კატეგორიები - სასოფლო-სამეურ-
ნეო სავარგულის ერთი კატეგორიიდან მეორეში 
გადასვლა, რაც აქტუალური გახდა სავარგულის 
თითოეულ სახეზე გადასახადის მნიშვნელობანი გა-
ნსხვავების გამო. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნუ-
ლების მიწის რა რაოდენობა წავიდა ქალაქმშენებ-
ლობის, გზებისა და სხვა არასასოფლპ-სამეურნეო 
მიზნებისთვის და ა.შ., რაც მიწის მართვისა და რაცი-
ონალური გამოყენების საფუძველთა საფუძველია. 
აღსანიშნავია, რომ 2004 წელს ყოველგვარი დასაუ-
თების გარეშე ლიკვიდირებული იქნა საქართველოს 
მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი და მის 
დაქვემდებარებაში არსებული მიწათსარგებლო-
ბისა და მიწათმოწყობის სამეცნიერო-საპროექტო 
ინსტიტუტი და ნიადაგმცოდნეობის ლაბარატორია. 
2005 წლიდან აღრ კეთდება საქართველოს მიწის 
ბალანსი და დღემდე არ არის მიღებული მიწის კო-
დექსი.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული გვაძლევს სა-
ფუძველს, რომ გავაკეთოთ დასკვნა: საქართვე-
ლოში დადგა ის პერიოდი, რომ აუცილებლობას 
წარმოადგენს დავიწყოთ მუშაობა მიწების კონსო-
ლიდაცის საკითხებზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში 
შეუძლებელი იქნება მაღალეფექტურად საოფლის 
მეურნეობის დარგის განვითარება.

სამწუხაროდ, საქართველოში მიწის კონსოლი-
დაციის არავითარი გამოცდილება არ არსებობს, 
რაც ამ მიმართულებით მოქმედების არანაირ შე-
საძლებლობას არ იძლევა. გამოცდილების შესა-
გროვებლად აუცილებელია საერთაშორისო ორგა-
ნიზაცების მხარდაჭერით განხორციელდეს მიწის 
კონსოლიდაციის საპილოტე პროექტი, რომლის 
გამოცდილების ბაზაზე უნდა შეიქმნას შესაბამისი 
კანონმდებლობა და სახელმწიფო პროგრამა.

გაეროს რეკომენდაციების შესაბამისად მიწის 
კონსოლიდაცია განიხილება, როგორც მრავალ-
სექტორული მიდგომა სასოფლო ტერიგორიებზე 
მიწის მართვის გაუმჯობესებისათვის, სადაც ადგი-
ლობრივი თემების მონაწილებოა მიწის კონსოლი-
დაციის სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილად მიი-
ჩენვა. მიწის კონსოლიდაციის პილოტ პროექტების 
დიზაინის სახელმძღვანელო შემუშავდა გაეროს 
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცი-
ის მიერ 2003 წ. აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრა-
ლური აზიის ქვეყნებისათვის.

დღეისათვის, საქართველოში არც იურიდიული 
და არც ინსტიტუციური სათანადო სტრუქტურა არ 
არსებობს, რომელიც მიმართული იქნებოდა მიწის 
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კონსოლიდაციისა თუ სოფლის განვითარებაზე. 
მიწის კონსოლიდაციის აქტების/ დადგენილებე-
ბის არ არსებობის გამო, მიწის კონსოლიდაციის ნე-
ბისმიერი პროცედურა, დღესდღეობით არსებული 
საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე უნდა შესრუ-
ლდეს. მიწის კონსოლიდაცის დადგენილების მომ-
ზადება აუცილებელი წინაპირობა იქნებოდა მიწის 
კონსოლიდაციის ღონისძიებათა განსახორციელებ-
ლად. სხვაგვარად, კონსოლიდაციისა და მიწის გა-
მოყოფის პროცესი გაცილებით რთული და ხარჯი-
ანი იქნება.

სასოფლო დასახლებების გაბნეული განლაგება 
მნიშვნელოვან დაბრკოლებას წარმოადგენს მიწის 
კონსოლიდაციისთვის, განსაკუთრებით დასავლეთ 
საქართველოში. აქ არა მხოლოდ სასოფლო-სამე-
ურნეო მიწის ფრაგმენტირების პრობლემა დგას, 
არამედ სასოფლო სტრუქტურისაც, რომელიც, თა-
ვის მხრივ, დასახლების სტრუქტურას მოიცავს. და-
სავლეთ საქართველოში, მდინარე რიონის სანაპი-
როს გასწვრივ, ძირითადი დასახლებების ტერიტო-
რიებზე, სოფლის ცენტრები ძლივს არსებობს. ამის 
მაგივრად, ლანდშაფტი დომინირებს მიმოფანტულ 
დასახლებულ ადგილებში, სახლებს შორის მცირე 
სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებით.

ნიშანდობლივია ისიც, რომ ძალზე სუსტია მი-
წის ბაზარი, განსაკუთრებით სასოფლო ტერიტო-
რიებზე. რეგისტრირებული მეორადი ტრანსაქცია 
იშვიათია. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრები ბოლო 
სამი წლის განმავლობაში მიწის ტრანსაქციის ყო-
ველწლიურ იზრდებოდა, დღეისათვის გარკვეული 
სირთულეებია შექმნილი, საერთო რაოდენობიდან 
სასოფლო-სამეურნეო მიწის ტრანსაქციები მცი-
რეა. ეს როგორც ზოგადი ეკონომიკური პირობების, 
ისე გარკვეულ სპეციფიურ მიზეზთა შედეგია.

საქართველოში ისეთი დემოგრაფიული მოცუ-
ლობაა, რასაც მიწის კონსოლიდაციის შემდგომი 
ძალისხმევის ხელშეწყობა შეუძლია. ბევრი მიწის 
მესაკუთრე საპენსიო ასაკშია. ამრიგად, მიწის ტრა-
ნსაქციები მოიცავს მემკვიდრეობას და უახლოეს 
მომავალში გაზრდის მათ როლს. აგრეთვე, შესაძ-
ლებელია, ხელმისაწვდომი გახდეს გაცილებით 
მეტი მიწა, ვინაიდან. უამრავი ადამიანი, რომლე-
ბიც ბოლო წლების განმავლობაში წარუმატებელ-
ნი იყვნენ ფერმერულ მეურნეობაში, შესაბამისად, 
შესაძლოა მისი თავის დანებება მოისურვონ. იგივე 
შეიძლება ითქვას მიწის მესაკუთრეებზე, რომელ-
ნიც ფერმერული მეურნეობით დაინტერესებულნი 
არ არიან, რადგან სხვა სახის განათლება აქვთ მი-
ღებული. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისიც, რომ 
600კვ.მ. მიწის ნაკვეთების მასიურად უფასოდ და-
რიგების დროს, მიუხედავად იმისა, სურდა თუ არ 
სურდა მიწის ნაკვეთი, შეეძლო თუ არა მისი დამუ-
შავება, მაინც იღებდა უფასო მიწის ნაკვეთს.

საქართველოში სახელმწიფო ადმინისტრაციას, 
დღემდე, არანაირი მიწის კონსოლიდაციის საქამი-
ანობა არ განუხორციელებია. მიწის ფრაგმენტა-

ციისთან დაკავშირებით არსებული პრობლემების 
თაობაზე ადგილი აქვს პოლიტიკურ ინფორმირებუ-
ლობას, მაგრამ, ჯერჯერობით, რაიმე განსაზღვული 
ან დეტალური სტრატეგია არ არსებობს. გარკვეუ-
ლი რაოდენობის ფერმერებს აქვთ მიწის კონსოლი-
დირების მცდელობა ნებაყოფლობით საფუძველზე. 

დამოუკიდებლობის მოპოვებისა და საქართვე-
ლოს ეკონომიკის დაცემის შემდეგ, სოფლის მეურ-
ნეობის სექტორში მდგომარეობა მთლიანად შეი-
ცვალა. დღეისათვის საქართველო წარმოადგენს 
ნატურალური მეურნეობაზე დაფუძნებულ “დაბა-
ლშემოსავლიან ქვეყანას” – სოფლის მეურნეობის 
სექტორი კვლავ შემოსავლისა და დასაქმების ძირი-
თად საშუალებას წარმოადგენს.

ძირითადი ფიზიკური ინფრასტრუქტურა სა-
სოფლო ტერიტორიებზე ძალზე ცუდ მდგომარე-
ობაშია და ხშირ შემთხვევაში სრულიად გაპარტა-
ხებულია. გზები ცუდ მდგომარეობაშია, ოჯახთა 
უმეტესობას არ გააჩნია წყალმომარაგება. სოფლე-
ბის უმეტესობას არ გააჩნია ეკონომიკური ინფრა-
სტრუქტურა, როგორიცაა ბაზრები ან მაღაზიები. 
ინფრასტრუსტურა დამოკიდებულია რეგიონულ ან 
ქვერეგიონულ ცენტრებზე.

მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკოსებიც აცნო-
ბიერებენ სოფლად არსებულ ყველა პრობლემას, 
მაინც არ არსებობს რაიმე პოლიტიკური პროგრა-
მა ან სტრატეგია სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. 
ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს საქართველოს პარ-
ლამენტის მიერ მიღებული მთის კანონი. სასოფლო 
ფართობები ნაკლებად განვითარებულია და ბე-
ვრად უარეს მდგომარეობაშია საქალაქო ფართო-
ბებთან შედარებით.

როგორც ვთქვით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშ-
ნულების მიწის ნაკვეთების ფრაგმენტაცია, ზოგად 
ფრაგმეტირებული დასახლების სტრუქტურასთან 
ერთად, უპირობოდ სერიოზული პრობლემაა, გა-
ნსაკუთრებით კომერციული მეურ  ნეობისთვის. 
ამასთან, არსებობს რიგი სხვა პრობლემები და 
სტრუქტურული პირობები, რომლებიც ხელს უშ-
ლის სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ქვემოთ 
მოცემულია რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი პრო-
ბლემა:

• სასოფლო ტერიტორიებზე სიღარიბე და 
დაბალი შემოსავლები;

• არადამაკმაყოფილებელი ფიზიკური და სო-
ციალური ინფრასტრუქტურა;

• ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების მძიმე 
მდგომარეობა;

• სასოფლო სამეურნეო ინდუსტრიის დაბა-
ლი დატვირთვა და არასამეურნეო დასაქმების სა-
შუალებების არარსებობა;

• მწირი ადგილობრივი ბაზრები და უცხოური 
ბაზრების ძლიერი კონკურენცია;

• რამდენიმე კომერციული მეურნეობის საწა-
რმო და დიდი რაოდენობის ნატურალური მეურნეო-
ბები;
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• ასეთ ფონზე აუცილებელია გადაიჭრას სა-
კითხი, თუ მიწის კონსოლიდაციის რომელი მიღე-
ბული პროცედურა შეუწყობს ხელს საქართველოს 
ფერმერების წინაშე არსებული ამ მრავალი პრო-
ბლემის გადაჭრას. მძიმე ზოგადი ეკონომიკური პი-
რობების გათვალისწინებით, მიწის კონსოლიდაცია 
ვერ შეცვლის მთლიან სურათს, თუმცა  ხელს შეუ-
წყობს: 

• სასოფლო ინფრასტრუქტურისა და და-
სახლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას;

• პრივატიზებულ მიწაზე არსებული ფრაგმე-
ნტაციის შემცირებას;

• პრივატიზაციისა და მემკვიდრეობით გადა-
ცემის შედეგად შემდგომი ფრაგმენტაციის თავი-
დან აცილებას.

მიუხედავად იმისა, რომ მიწის კონსოლიდაციის 
მიერ შეტანილი წვლილი საწყის ეტაპზე შესაძლოა 
არცთუ ისე მნიშვნელოვნად გამოიყურებოდეს 
მთლიანად ქვეყნისთვის, უნდა აღინიშნოს, რომ და-
კავშირებულ ტერიტორიებზე და მის მახლობლად 
სტრუქტურა და მოქალაქეთა საცხოვრებელი პი-
რობები მნიშვნელოვანწილად გაუმჯობესდება. გა-
ნვითარების შედეგები ნათელი გახდება გრძელვა-
დიან პერიოდზე.

მიწის კონსოლიდაცია უნდა ჩაითვალოს სასო-
ფლო მეურნეობის განვითარების საშუალებად. ეს 
საშუალება უნდა ჩაჯდეს  სივრცითი-ტერიტორიუ-
ლი განვითარების/დაგეგმარების მთლიან სტრატე-
გიაში. მიწის გამოყენების დაგეგმარების სისტემა 
და რეგიონული დაგეგმარება საქართველოში და-
ნგრეულია. სუსტად ჩამოყალიბებული და სხვადა-
სხვა სამინისტროებს შორის დუბლირებული ამო-
ცანები არ არის შესაბამისად კოორდინირებული 
და სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარებისთვის 
ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს დაფინასებას. საქა-
რთველოს სასოფლო დასახლებებში სიტუაცია 
და ზოგადი პირობები ფართოდ განსხვავებულია. 
განსხვავება თვალსაჩინოა ტენიან დასავლეთ სა-
ქართველოსა და შედარებით უფრო მშრალი კლი-
მატის მქონე აღმოსავლეთ საქართველოს შორის. 
ამასთან, საქართველოს ძირითადი ნაწილი მაღალი 
სიმაღლის მთებისგან შედგება. ეს ასევე აისახე-
ბა სასოფლო სამეურნეო სტრუქტურასა და და-
სახლების სტრუქტურაში. მაგალითად, დასავლეთ 
საქართველოს დიდი ნაწილი ხასიათდება სოფლის 
ფართობების გაბნეული განლაგებით, მიმოფანტუ-
ლი საცხოვრებელი სახლებითა და მეურნეობებით. 
ასეთ ტერიტორიებზე მიწის კონსოლიდაციის ღო-
ნისძიებების გატარება ნაკვეთების ხელახალი გა-
ნაწილების თვალსაზრისით ძალზე რთული იქნება. 
თუმცა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და 
სასოფლო ცენტრების შექმნა ხელს შეუწყობს გა-
რკვეული კონცენტრირების ძვრებსა და თავიდან 
აგვაცილებს სასოფლო დასახლებების განლაგების 
შემდგომ გაბნევას. მეორეს მხრივ, აღმოსავლეთ 
საქართველოში სიტუაცია შესაძლოა უფრო ხელ-

შემწყობი იყოს ნაკვეთების ხელახალი განაწილე-
ბისთვის განსხვავებული სასოფლო სტრუქტურის 
გამო.

საქართველოში მიწის კონსოლიდაციისთვის ზე-
მოთ ჩამოთვლილი დადებითი და უარყოფითი წინა-
პირობების შეფასებისას შესაძლებელია დასკვნის 
გამოტანა, რომ მიწის კონსოლიდაცია სასოფლო 
ტერიტორიებზე ხელს შეუწყობს სიტუაციის გამო-
სწორებას, რადგან ის ჩამოაყალიბებს სექტორთა-
შორისი სტრუქტურის ჩამოყალიბებას სოფლის 
საზოგადოების წინაშე არსებული პრობლემის გა-
დასაჭრელად.

მიუხედავად იმისა, რომ მიწის კონსოლიდაციის 
საჭიროება ჩვენის აზრით აუცილებელია, არ უნდა 
ვეცადოთ მთელი ქვეყნისთვის მიწის კონსოლიდა-
ციის ფიქსირებული პროცედურების შექმნას. ეს 
არც მიზანშეწონილია და არც შესაბამისია დღევა-
ნდელობაში.

მიდგომა ზემოდან ქვემოთ, მაგლითად სავალდე-
ბულო კონსოლიდაციის სქემა, ვერ იქნება მისაღები, 
ვინაიდან მოსახლეობა არ ენდობა მთავრობის მიერ 
განხორციელებულ საქმიანობებს. ამგვარად, გათვა-
ლისწინებული უნდა იქნეს ეტაპობრივი მიდგომა, სა-
დაც ყურადღება განსაკუთრებულად გამახვილდება 
საზოგადოებასა და მოქალაქეთა მონაწილეობაზე.

პირველ რიგში უნდა გადაიჭრას რამდენიმე 
ძირითადი საკითხი, რომლებიც მიწის კონსოლი-
დაციის სტრატეგიის მნიშვნელოვან წინაპირობას 
წარმოადგენენ. ამჟამად, ვერც სოფლის მოსახლე-
ობა და ვერც სხვადასხვა დონის გადაწყვეტილების 
მიმღები პირები აცნობიერებენ მიწის კონსოლიდა-
ციის პოტენციურ კონტრიბუციას. მიწის კონსოლი-
დაციის მნიშვნელობა ერთნაირად გააზრებული და 
გაცნობიერებული უნდა იქნეს სხვადასხვა დაინტე-
რესებული მხარეების მიერ. საჭიროა ბევრად მაღა-
ლი დონის საჯარო ინფორმირება, განსაკუთრებით 
პოლიტიკოსებისთვის, თუ მიწის კონსოლიდაცია 
ჩაითვლება საქართველოში სასოფლო განვითარე-
ბის შესაძლო სტრატეგიად. საჯარო ინფორმირე-
ბისთვის უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუცია იქნება 
შეტანილი საცდელი პროექტების საშუალებით.

არსებული პროცედურებისა და კანონმდებლო-
ბის გამარტივებას შესაძლოა მნიშვნელოვანი გა-
ვლენა ჰქონდეს მიწის ბაზრის განვითარებაზე, რაც 
სასიცოცხლო მნიშვნელობის ელემენტს წარმოა-
დგენს მიწის კონსოლიდაციაში. კანონმდებლობის 
საკითხი უნდა ჩაჯდეს გრძელვადიან სტრატეგიაში 
სასოფლო ფართობების გაუმჯობესების მიზნით. 
საქართველოში უნდა შეიქმნას და წარმოდგინდეს 
მიწის კონსოლიდაციის შესახებ სამართლებრივი 
აქტი. სამართლებრივი ჩარჩოები აუცილებელ სა-
ფუძველს წარმოადგენს მიწის კონსოლიდაციის 
პროცედურების განსახორციელებალდ. ეს ასევე 
უზრუნველყოფს ფერმერთა სტიმულირებას სასო-
ფლო განვითარების მცდელობებში მონაწილების 
მისაღებად.
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მიწის კონსოლიდაცია აუცილებელი არ არის 
განხორციელდეს საჯარო სექტორის მიერ. შესაძ-
ლებელი კერძო სექტორის ჩართვა განხორციელე-
ბის პროცედურებში კონტრაქტის საფუძველზე. 
თუმცა, მიწის კონსოლიდაციის კოორდინირება 
და ზედამხედველობა საჯარო სექტორის პასუ-
ხისმგებლობის ფარგლებში უნდა დარჩეს. უნდა 
შეიქმნას შესაბამისი ინსტიტუციური მოწყობა და 
სამართლებრივი ჩარჩოების ფარგლებში განისა-
ზღვროს საზოგადოების, სახელმწიფოსა და კერძო 
სექტორის როლი და პასუხისმგებლობები.

მიწის კონსოლიდაციის ყველა სქემა უნდა ჩაჯ-
დეს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების საქ-
მიანობაში. მიწის კონსოლიდაცია ზოგადად ითვლე-
ბა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებად სა-
სოფლო სამეურნეო პროდუქციის გასაუმჯობესებ-
ლად მიწის ფრაგმენტაციის შემცი რების საშუალე-
ბით, რაც შესაძლებელია მიწის ნაკვეთების ხელა-
ხალი განაწილებისა და ფერმერული მეურნეობების 
ხელახალი მოწყობით. თუმცა, ეს არ წარმოადგენს 
მიწის კონსოლიდაციის ერთადერთ ინსტრუმენტს. 
საქართველოში მიწის კონსოლიდაციის პროცედუ-
რაში ღონიძიებებათა პრიორიტეტი გასხვავდება 
სხვა მრავალი ევროპული ქვეყნებისგან. როგორც 
აღმოჩნდა, საქართველოს სასოფლო ტერიტორი-
ებზე გადაუდებელ საჭიროებებს წარმოადგენს. სა-
სოფლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება,  მიწის 
გაცვლისა და საზღვრების დაზუსტება სოფლებში. 
ნაკვეთეების კონსოლიდაცია, ოპტიმალური ფორ-
მის, ზომისა და მდებარეობის მქონე ნაკვეთების ხე-
ლახალი განაწილება;

პირველია მიწის ნებაყოფლობითი გაცვლის 
პროცედურა, რომელიც ფოკუსირებული იქნება 
მიწის ნაკვეთების ხელახალ  გამოყოფაზე ნებაყო-
ფლობით ბაზაზე და რომელიც ეცდება ხელი შეუ-
წყოს იჯარას საზოგადოების შიგნით.

მეორე ალტერნატივას წარმოადგენს გამარტი-
ვებული პროცედურა, რომელიც კონცენტრირდება 
არსებული სასოფლო ინფრასტრუქტურის რეაბი-
ლიტაციასა და მიწის ნაკვეთების ხელახალ განაწი-
ლებაზე. გამარტივებულ პროცედურას არ დასჭირ-
დება ყოვლისმომცველი დაგეგმარების ფაზები.

მესამე ალტერნატივას წარმოადგენს ყო-
ვლისმომცველი პროცედურა, რომელიც გააერთია-
ნებს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების გზების, 
ახალი ინფრასტრუქტურის ქსელების მშენებლო-
ბას, სასოფლო განახლების ღონისძიებებს და ნაკვე-
თების ხელახალ განაწილებას. ყოვლისმომცველი 
პროცედურა საჭიროებს კომპლექსური დაგეგმა-
რების პროცედურებს.

თითოეულ მიწის მესაკუთრეს უნდა ჰქონდეს 
უფლება შეამოწმოს რეგულაციების ზემოქმედება 
თავის საკუთრებასთან მიმართებაში. მონაწილე-
ობის, თანაბარი ღირებულების, საკუთრების გაც-
ვლის, ხარჯების კომპენსაციისა და კონტრიბუციის 
პრინციპები ნათლად უნდა იქნენ ჩამოყალიბებული. 

ამგვარად, საჭიროა სპეციალური მიწის კონსოლი-
დაციის აქტის შედგენა, რომელიც პირველ რიგში 
უნდა მოიცავდეს მიწის კონსოლიდაციის მიზანსა 
და ამოცანას.

მიწის კონსოლიდაციის აქტი უნდა არეგული-
რებდეს შემდეგ საკითხებს:

განსაზღვროს, თუ ვინ იქნება პასუხისმგებელი 
პროცესზე, მიღებაზე და მიწის კონსოლიდაციის 
პროცედურის შემოწმებაზე. სახელმწიფო ადმი-
ნისტრაციის როლი და კერძო სექტორის როლი 
ნათლად უნდა იქნეს განსაზღვრული.

ნათლად უნდა ჩამოყალიბდეს მონაწილეობის 
პროცედურები. საკრებულოს და ინდივიდუალუ-
რი მონაწილეების ამოცანები და ვალდებულებები 
განსაკუთრებულად მკაფიოდ უნდა იქნეს განსა-
ზღვრული. კანონმა უნდა განსაზღვროს თუ ვის 
შეუძლია მოითხოვოს მიწის კონსოლიდაციის პრო-
ექტის დაწყება. შესაძლოა გადაწყდეს, რომ მიწის 
მესაკუთრეებს შეეძლებათ მოითხოვონ პროექტი 
თუ ამ ფართობზე მიწის მესაკუთრეების ორ-მესა-
მედზე (66%) მეტი ეთანხმება ამ წამოწყებას.

ყველა მიწის მესაკუთრეს აქვს უფლება მიიღოს 
იმავე ხარისხისა და იმავე ღირებულების მიწის ნა-
კვეთი, რომელსაც ის გასცემს. ნაკვეთების შეფა-
სება წარმოადგენს მიწის ნაკვეთების გაცვლის სა-
ფუძველს. ამგვარად, მიწის კონსოლი  დაციის აქტი 
უნდა მოიცავდეს მიწის შეფასების პრინციპებს. 
უთანხმოების შემთხვევაში ასევე უნდა არსებობ-
დეს შეფასების მიმართ პრეტენზიის ან საჩივრის 
შეტანის საშუალება.

კომპენსაციის პრინციპები საჭიროებს სამა-
რთლებრივ დარეგულირებას. მიწის ღირებულებაში 
გასხვავებები კონპენსირებული უნდა იქნეს. მიწის 
მესაკუთრეს ასევე შეუძლია ფულადი კონფენსა-
ციის მიღება, თუ ის ამაზე თანხმობას განაცხადებს. 
აქტივების  კონპენსაცია ჩვეულებრივ მოხდება ფუ-
ლადი სახით.

შესაძლოა წარმოიშვას ხარჯები მიწის კონსო-
ლიდაციის ღონისძიებებთან დაკავშირებით. მონა-
წილეთა ფინანსური კონტრიბუცია უნდა დარეგუ-
ლირდეს და წარმოდგენილ იქნეს შესაძლო ხარჯე-
ბის განაწილების მოდელები.

ზოგიერთ შემთხვევებში მიწის კონსოლიდაციას 
გააჩნია საკუთრების უფლებების დროებითი დატ-
ვირთვა. შესაძლოა საჭირო გახდეს საკუთრების პი-
რობითი გადაცემა გარკვეული ტექნიკური მიზეზე-
ბით. მესამე პირის უფლებები, წინააღმდეგობები და 
შეზღუდვები ძველი ნაკვეთებიდან უნდა გადავი-
დეს ახალ ნაკვეთებზე. ეს დროებითი რეგულაციები 
ნათლად უნდა იქნეს განსაზვრული კანონით. ასევე 
უნდა განისაზღვროს პროცედურის დასასრული. 
ჩვეულებრივ ეს ემთხვევა საჯარო რეესტრის განა-
ხლების შემდეგ სერთიფიკატების გადაცემას.

კონსოლიდაციის ტერიტორიის ზომიდან და 
შესასრულებელი ღონისძიებებიდან გამომდინა-
რე პროექტი ზოგიერთ ტერიტორიებზე შესაძლოა 
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ჩართული იქნენ მომეზობლე მიწის მესაკუთრეთა 
მცირე ჯგუფები, ხოლო სხვა ტერიტორიებზე კი 
უფრო დიდი ჯგუფები და შესაძლოა მთლიანი სო-
ფლებიც. მონაწილე ჯგუფებს მოუხდებათ საბჭო-
ების ან კომიტეტების არჩევა თავიანთი ინტერესე-
ბის წარმოსადგენად. ეს საბჭოები ძირითადი მონა-
წილეები იქნებიან მიწის კონსოლი  დაციის ღონის-
ძიებების განხორციელებისას დაგეგმარებასა და 
გადაწყვეტილების მიღებაში. რა თქმა უნდა, ასეთი 
საბჭოები შესაძლებლობები შეზღუდული იქნება 
და ასევე მიიღებენ დახმარებას მრჩეველი ორგანოს 
მხრიდან.

მიწის კონსოლიდაცია ზოგიერთ შემთხვევაში 
მოიცავს გადაწყვეტილების მიღებას, სადაც შესაძ-
ლოა ყველა მონაწილე და დაინტერესებული პირები 
არ დაეთანხმონ ერთობლივ სტრატეგიას. ამგვა-
რად, მიწის კონსოლიდაციის პროცედურები სავა-
რაუდოდ კონფლიქტს წარმოშობს.

მიუხედავად იმისა, რომ კონსულტანტი უნდა 
წარმოადგენდეს ნეიტრალურ პარტნიორს, ასევე 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება სხვა გარეშე 
პარტნიორის ჩართვას, რომელსაც შეეძლება შუა-
მავლის როლი შეასრულოს მწვავე კონფლიქტების 
შემთხვევაში. ასეთი ფუნქცია შესაძლებელია შე-
ასრულონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. არ-
სებობს რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, 
რომლებიც შესაძლოა ჩერთონ ამ სახის სამუშაოში, 
კერძოდ, მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის 
ასოციაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციებს შე-
უძლიათ დიდი წვლილი შეიტანონ მიწის კონსო-
ლიდაციის პროექტების საჯარო ინფორმირებისა 
და კანონმდებლობის კომპონენტში, ვინაიდან ეს 
ორი სფერო წარმოადგენს საქართველოში მოქმე-
დი არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაოს 
უმნიშვნელოვანეს ნაწილებს და მათი მდიდარი გა-
მოცდილება გამოყენებული უნდა იქნეს სამუშაო 
წარმართვაში.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე 
ჩვენის აზრით გადაუდებელ ამოცანას წარმოა-
დგენს საქართველოში ჩატარდეს სასაოფლო-სა-
მეურნეო დანიშნულების მიწების კონსოლიდაცია, 
ასევე გადაუდებელ აუცილებლობაა აღდგეს საქა-
რთველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტა-
მენტი, რაც ყველაზე არსებითია, უნდა დამუშავდეს 
და საქართველოს პარლმენტმა მიიღოს საქართვე-
ლოს მიწის კოდექსი. საჭიროა კანონმდებლობა იცა-
ვდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებს 
დანაწევრებისგან და მის გადაყვანას არასასოფლო-
-სამეურნეო დანიშნულებით;

უნდა განხორციელდეს მიწათსარგებლობის აღ-
რიცხვა და მონიტორინგი, რომელმაც პასუხი უნდა 
გასცეს კითხვებს: როგორია მიწათსარგებლობის 

საერთო მდგომარეობა ქვეყანაში, რა არასასურვე-
ლი ცვლილებებია მოსალოდნელი და რა ღონისძიე-
ბებია განსახორციებელი.

პირველ რიგში უდა დავიწყოთ ყოველწლიური 
მიწის ბალანსის შედგენა; უნდა შემუშავდეს მიწის 
გაუმჯობესებული მართვის სტრატეგია, რაც ხელს 
შეუწყობს მიწის ფრაგმენტაციის პრობლემის მო-
გვარებას. ასევე შესამუშავებელია დანიშნულები-
სა და კატეგორიების მიხედვით მიწის აღრიცხვის 
კონცეფცია. უნდა განისაზღვროს სახელმწიფო 
ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს მიწათსა-
რგებლობის აღრიცხვისა და მიწის მონიტორინგის 
ფუნქციის განხორციელებას. აღსანიშნავია, რომ   
მიმდინარე წლის 25 მაისს საქართველოს პარლამე-
ნტმა მიიღო საქართველოს კანონები: “სასოფლო-
-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების 
შესახებ“ და „მიწის მიზნიობრივი დანიშნულების 
განსაზღვრისა და სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნუ-
ლების მიწის მდგრადი მართვის შესახებ“. და საქა-
რთველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენე-
ობის სამინისტროში შეიქმნა „მიწათსარგებლობის 
მონიტორინგის, მიწის მდგრადი მართვის ეროვნუ-
ლი სააგენტო“ და იმედია ჩვენს მიერ გამოთქმულ 
მოსაზრებებს გაითვალისწინებენ და მდგომარეობა 
საგრძნობლად გამოსწორდება.

გამოყენებული ლიტერატურა 

1.ნოდარ ჭითანავა „საქართველოს სოფლის მე-
ურნეობა“ 2015 წელი, გამომცემლობა „ივერიონი“;

2. ალექსანდრე სიჭინავა, პაატა კოღუაშვილი, 
დავით ეგიაშვილი, ანზორ მესხიშვილი „უძრავი ქო-
ნების ეკონომიკა“ სახელმძღვანელო, ქ. თბილისი, 
2013 წელი;

3. საქართველოს კონსტიტუცია 2019 წელი 25 
მაისი;

4. პაატა კოღუაშვილი, ალექსანდრე სიჭინავა 
„მიწის კონსოლიდაცია-სოფლად ყოფაცხოვრებისა 
და მეურნეობის განვითარების მძლავრი იარაღი. აწ-
სუ-სსპკ, შრომების კრებული, ქუთაისი 2013წელი;

5. დავით ეგიაშვილი „ საქართველოს მიწის რე-
სურსების მართვის სისტემის სრულყოფა საბაზრო 
ურთიერთობათა პირობებში“ თბილისი 2006 წელი;

6. ნორმატიული აქტების კრებული „უძრავი ქო-
ნება, პრივატიზაცია“ თბილისი 2007 წელი;

7. ანზორ მესხიშვილი  „როდემდე ვჯიჯგნოთ ქა-
რთული მიწა“ ქ. თბილისი 2016 წელი;

8. ანზორ მესხიშვილი „როცა ქართულ მიწას პა-
ტრონი არ ყავს“ ქ. თბილისი 2017 წელი;

9. ჯუმბერ ფაჩულიძე, გიორგი ბუცხრიკიძე „მი-
წათრეგულირებისა და ადმინისტრირების საფუძ-
ვლები“ თბილისი 2012 წელი;
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