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შესავალი 

2016 წლის 1 ივლისიდან სრულად ძალაში შე-

სული ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასო-

ცირების შეთანხმების თანახმად, საქართველომ 

აიღო ვალდებულება თანდათანობით დაეახლოვე-

ბინა საქართველოს კანონმდებლობა ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან [1, გვ. 12]. ამ თვალსაზრისით, 

ყველაზე არასახარბიელო მდგომარეობაშია სა-

ქართველოს სამთო-გეოლოგიური კანონმდებლო-

ბა, რომელიც ეფუძნება მსოფმხედველურად მოძ-

ველებულ, საბჭოთა პრაქტიკაზე დაფუძნებულ 

კანონს წიაღის შესახებ. მრავალი მცდელობის 

მიუხედავად, ამ კანონის შესაბამისად, საქართვე-

ლოში სამთო-გეოლოგიური საქმიანობის მართვის 

სტრუქტურის განახლება ვერ მოხერხდა. 

საქართველოს კანონმდებლობის „შავი ხვრელე-

ბი“ ზოგადად, გაანალიზებულია რამდენიმე პუბ-

ლიკაციაში [2, 3]. ამ წერილში ჩვენ შევეხებით 

აღნიშნული კომპლექსური პრობლემის მხოლოდ 

ერთ, მაგრამ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს: მინერა-

ლური რესურსების მარაგების დასავლურ და სა-

ქართველოში მიღებულ რუსული კლასიფიკაციე-

ბის შედარებით ანალიზს. 

ძირითადი ნაწილი 

მსოფლიოში მინერალური რესურსების მარა-

გების დათვლის რამდენიმე კოდექსი არსებობს. მათ 

შორის უმთავრესია: 

1. გაეროს ჩარჩო კლასიფიკაცია (United Nations 

Framework Classification for Resources), რო-

მელსაც ერთობ ზოგადი ხასიათი აქვს [4]; 

2. მარაგების საერთაშორისო ანგარიშგების 

სტანდარტების კომიტეტის გაერთიანებული 

კოდექსი (Combined Reserves International Re-

porting Standards Committee - CRIRSCO), რო-

მელიც გამოიყენება, ძირითადად, აშშ-სა და 

კანადაში უმეტესწილად ნახშირწყალბადე-

ბის, მაგრამ, აგრეთვე, მყარი ნედლეულის სა-

ბადოების მარაგების დასათვლელად [5]; 

3. ავსტრალიის სამთო-მეტალურგიული ინს-

ტიტუტის, ავსტრალიის გეომეცნიერებათა 

ინსტიტუტისა და ავსტრალიის მინერალთა 

საბჭოს ერთიანი მინერალური მარაგების 

კომიტეტის კოდექსი (The Joint Ore Reserves 

Committee of The Australian Institute of Mining 

and Metallurgy, Australian Institute of Geoscien-

tists and Minerals Council of Australia (JORC) 

Code), რომელიც მიღებულია მსოფლიოს ყვე-

ლა ქვეყანაში [6]; 

4. რუსული, მთლიანად საბჭოურ კლასიფიკაც-

იაზე დაფუძნებული კლასიფიკაცია [7]. 

გაეროს ჩარჩო კლასიფიკაცია შექმნილია სპეცია-

ლურად აფრიკის მინერალური რესურსებით მდი-

დარი ქვეყნებისთვის, სადაც საძიებო სამუშაოები 

პრაქტიკულად არ ჩატარებულა და მარაგების ანგა-

რიშგება ფორმალური და შედარებითია. 
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CRIRSCO და JORC კოდექსები ერთიან პრინცი-

პებს ეფუძნება და რადიკალურადაა განსხვავებული 

საბჭოური და შესაბამისად, რუსული კოდექსისგან, 

რასაც სიღრმისეული მიზეზები გააჩნია. 

საბჭოთა კავშირში მინერალური რესურსები ყო-

ველთვის განიხილებოდა, როგორც პოლიტიკურ-

ეკონომიკური კატეგორია, რომელიც უზრუნველ-

ყოფდა რკინის ფარდის მიღმა დარჩენილი უზარ-

მაზარი ქვეყნის რესურსულ, ეკენომიკურ და რაც 

მთავარია, სამხედრო უსაფრთხოებას. ანგლო-საქ-

სური მიდგომის მიხედვით, მინერალური რესურ-

სები არის უძრავი ქონების თავისებური ფორმა, რო-

მელიც ექვემდებარება გლობალიზებული სამყაროს 

მართვის ინსტრუმენტებით კაპიტალიზაციასა და 

ყველა შესაბამისი ეკონომიკური მექანიზმის გამო-

ყენებას [2]. საგულისხმოა, რომ საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ, მიუხედავად მრავალი მცდე-

ლობისა [8 და სხვ.], არ მოხერხდა რუსული და და-

სავლური კლასიფიკაციების სინქრონიზაცია, რაც 

პრეზიდენტ პუტინის მიდგომამ განაპირობა: მისი 

თვალსაზრისით, რომელიც მან წინა საუკუნის და-

სასრულს შეიმუშავა, მინერალური რესურსები რუ-

სეთის ეკონომიკური განვითარების საწინდარი უნ-

და გამხდარიყო [9]. მეტიც, როგორც ადრე აღინიშნა 

[10], ფილოსოფიურად და მსოფმხედველურად 

განსხვავებულია საერთო მიდგომა მინერალური 

რესურსებისა და მათი საბადოებისადმი, რის გამოც 

შექმნილია ცოდნის ორი, ერთმანეთთან ნაკლებ 

კავშირში მყოფი, მიმართულება. მათი შედარებითი 

ანალიზი მოცემულია ცხრილში, რომელიც ერთ-

ერთი თანაავტორის რამდენიმე პუბლიკაციის [2, 3, 

10 და ხვ.] შეჯერების საფუძველზეა შექმნილი. 

ცხრილიდან აშკარად ჩანს, რომ მინერალური ნედ-

ლეულის შემსწავლელი მეცნიერებით დაწყებული 

და მარაგების დამტკიცების პრინციპით დამთავრე-

ბული, ერთი მხრივ, საბჭოთა კავშირში, რუსეთსა 

და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის - საქართვე-

ლოშიც, ხოლო მეორე მხრივ, გაერთიანებულ სამე-

ფოში, აშშ-ში, კანადაში, ავსტრალიაში, სამხრეთ აფ-

რიკაში და სხვა მინერალური ნედლეულით მდი-

დარ დასავლურ ქვეყნებში ვითარდებოდა ცოდნის 

დამოუკიდებელი დარგები. 

თუ შევადარებთ, მაგალითად, მინერალური სა-

ბადოების გეოლოგიის ყველაზე ცნობილ სა-

ხელმძღვანელოებს, ადვილად დავინახავთ ამ ფუ-

ძემდებლურ განსხვავებას. ჯერ კიდევ ვალდემარ 

ლინდგრენით დაწყებული [11], დასავლეთის ქვეყ-

ნებში მინერალური საბადოების ყველა სახელმძ-

ღვანელო ეფუძნებოდა სხვადასხვა ეკონომიკური 

ტიპის კლასიკური საბადოების ფუნდამენტურ 

აღწერას [12, 13 და სხვ.]. საბჭოთა სახელმძღვა-

ნელოები კი, აკადემიკოს ვლადიმერ სმირნოვის 

ინიციატივით [14], ეძღვნებოდა საბადოთა გენეტი-

კურ მრავალფეროვნებასა და მათი წარმოქმნის 

პირობების კვლევას. 
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ცხრილი 

მინერალური ნედლეულისადმი საბჭოთა და ანგლო-საქსური მიდგომების შედარებითი ანალიზი 

კრიტერიუმი საბჭოთა (რუსული) მოდელი ანგლო-საქსური მოდელი 
მეცნიერება სასარგებლო წიაღისეულის 

გეოლოგია 
ეკონომიკური გეოლოგია 

კვლევის საგანი სასარგებლო წიაღისეული მინერალური რესურსი 

საბადოთა შეფასების პრინციპი გეოლოგიური ეკონომიკური 

მარაგების გამოთვლის პრინციპი გეოლოგიურ-ეკონომიკური 
კონდიციები 

საბადოს სივრცითი გეოლოგიურ-
ეკონომიკური მოდელი 

მარაგების დამტკიცების პრინციპი მარაგების სახელმწიფო 
კომისია 

კომპეტენტური პირის ანგარიში 

 

საბჭოთა გეოლოგიური სკოლისთვის საბადო 

წარმოადგენდა გეოლოგიურ სხეულს, რომელსაც 

შემცველ ფორმაციებთან მკვეთრი საზღვარი ჰქონ-

და. ანგლო-საქსური გეოლოგიური სკოლისთვის კი 

საბადო იყო დედამიწის ქერქის ის მონაკვეთი, 

რომელიც სასარგებლო კომპონენტის ანომალური 

შემცველობით ხასიათდებოდა. ამიტომ საბჭოთა 

გეოლოგები საბადოს აფასებდნენ გეოლოგიური 

კრიტერიუმებით იმ ფარგლებში, სადაც დაცული 

იყო გეოლოგიური სხეულის მთლიანობა. დასავ-

ლელი გეოლოგებისთვის შეფასების ძირითადი 

კრიტერიუმი დასინჯვის შედეგები იყო და საბადო 

ისაზღვრებოდა გეოლოგიურ არეში სასარგებლო 

კომპონენტის ანომალური შემცველობების განა-

წილების საფუძველზე, გეოლოგიური სხეულის 

საზღვრების სივრცივი გავრცელების მიუხედავად. 

ვინაიდან, საბჭოთა გეოლოგიაში საბადო გან-

ცალკევებულ სხეულს წარმოადგენდა, მასში მარა-

გების დასათვლელად შესაბამისი კრიტერიუმები 

დაინერგა. ამ კრიტერიუმებს გეოლოგიურ-ეკონო-

მიკური კონდიციები ეწოდა. ამ კონდიციებიდან 

უმნიშვნელოვანესია სასარგებლო კომპონენტის 

მინიმალური შემცველობა, მადნეული სხეულის 

მინიმალური სიმძლავრე და მადნეულ სხეულში 

ფუჭი ქანების მაქსიმალური სიმძლავრე. ამ კრი-

ტერიუმებს განმარტებით ტექნიკური ხასიათი აქვს 

და ძირითადად ეფუძნება ტექნოლოგიურ შესა-

ძლებლობებს და არა ეკონომიკურ მახასიათებლებს. 

ამის ნათელი მაგალითია საბჭოთა კავშირში (და 

თანამედროვე რუსეთი) ე.წ. გეგმურად წამგებიანი 

საწარმოების (планово-убыточные предприятия) 

არსებობა [15, 16]. საქართველოში ასეთ საწარმოებს, 

სხვასთან ერთად, ქვაისის სამთო-გამამდიდრებელი 

კომბინატი მიეკუთვნებოდა [10]. ამ გარემოებები-

დან გამომდინარე, ვინაიდან გეოლოგიურ-ეკონო-

მიკურ კონდიციებს მკვეთრად გამოხატული ეკო-

ნომიკური არსი არ გააჩნდა, აუცილებელი გახდა 

სახელმწიფო დონეზე კონდიციების დამტკიცება და 

საბადოზე გამოთვლილი მარაგების კონდიციებთან 

შესაბამისობის ანალიზი, რისთვისაც შეიქმნა მარა-
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გების სახელმწიფო კომისია, რომელიც სახელმ-

წიფო დონეზე ყველა საბადოს მარაგს ამტკიცებდა. 

გეოლოგიურ-ეკონომიკურ კონდიციებს უზარ-

მაზარი გავლენა ჰქონდა საბადოს მარაგების ოდე-

ნობაზე, რაც ნათლად ჩანს 1-ელ სურ-ზე: რაც უფრო 

დაბალია კონდიციები, მით მაღალია გამოთვლილი 

მარაგების ოდენობა, ვინაიდან მკვეთრად მატუ-

ლობს მადნების მოცულობა. აქედან მეტად საინ-

ტერესო პარადოქსი გამომდინარეობს. მე-2 სურ-ზე 

ასახულია ოქროს მსოფლიო სამთო წარმოების 

ისტორია და მოქმედ მაღაროებში ლითონის საშუა-

ლო შემცველობა. დიაგრამა შედგენილია უზარ-

მაზარი სტატისტიკური მასალის განზოგადების 

საფუძველზე [3, 10, 17, 18 და სხვ.]. 

 

სურ. 1. მინიმალური შემცველობის გავლენა გამოთვლილი მარაგების ოდენობაზე 

 
სურ. 2. ოქროს მსოფლიო სამთო მოპოვება და მოქმედ მაღაროებში მისი საშუალო შემცველობა 
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სურათზე აშკარად ჩანს, რომ ოქროს მსოფლიო 

სამთო მოპოვების ფონზე მოქმედ მაღაროებში მისი 

საშუალო შემცველობა კანონზომიერად მცირდება. 

სხვა სიტყვებით, ამ კანონზომიერების საფუძველ-

ზე, ყოველგვარი დამატებითი ძიებითი სამუ-

შაოების ჩატარების გარეშე, მხოლოდ შემაჯამებელი 

ანგარიშების ანალიზის შედეგად [15] შესაძლებელი 

ხდებოდა საბადოებში მარაგების ზრდა. 

ვინაიდან მარაგებს საბჭოთა კავშირში ნორმა-

ტიული ხასიათი ჰქონდა და ეს სიტუაცია ძალაშია 

დღესაც რუსეთსა და საუბედოროდ, საქართველო-

შიც, აუცილებელი გახდა ქვეყნის სხვადასხვა სახის 

მინერალური ნედლეულის მარაგების ბალანსის 

შექმნა და მისი ყოველწლიური განახლება ნორმა-

ტიული აქტის სახით. 

საბჭოთა, იგივე რუსულ კოდექსში მარაგად ითვ-

ლება წიაღში არსებული სასარგებლო კომპონენტის 

ოდენობა, რომლის ამოღება შესაძლებელია დღეს 

არსებული ტექნოლოგიით ან ტექნოლოგიით, რო-

მელიც ახლო მომავალში გახდება ხელმისაწვდომი 

[10]. სანდოობის მიხედვით, მარაგები დაყოფილია 

ბალანსურ (ანუ სახელმწიფო ბალანსში რეგისტრი-

რებულ) A, B, C1 და C2 კატეგორიებად. ამ კატეგო-

რიების ფარგლებს გარეთ არსებული სასარგებლო 

კომპონენტის ოდენობა ძიების სანდოობის მიხედ-

ვით მიეკუთვნება ან ბალანსგარე მარაგებს, ან პროგ-

ნოზულ რესურსებს. ამასთან, საბადოები მათი გეო-

ლოგიური აგებულების მიხედვით, დაყოფილია 

ოთხ ჯგუფად და კოდექსში ნორმატიულად გაწე-

რილია, რომელი ჯგუფისთვის რა კატეგორიის 

მარაგების გამოთვლაა დასაშვები [7]. 

მარაგების დათვლის ასეთი სისტემის არაეფექ-

ტურობა ლაპიდარული სიცხადით გამოვლინდა, 

როცა ამუშავდა საბადოთა ლიცენზირების სისტემა 

და სამთო საქმე კერძოდ, მათ შორის უცხოური, კომ-

პანიებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. პირველი, 

სახელმწიფოს მიერ მარაგების გამოთვლის ხისტი 

რეგლამენტირება ქმნის აშკარა ინტერესთა კონ-

ფლიქტს, ვინაიდან ნებისმიერი სალიცენზიო 

აუქციონის საწყისი ფასი დამოკიდებულია საბადოს 

მარაგებზე და სახელმწიფოს სულაც არ აინტერე-

სებს, ამ მარაგების მოპოვება რამდენად რენტაბე-

ლურია ან სულაც ტექნიკურად შესაძლებელი. აქე-

დან გამომდინარეობს მეორე გარემოებაც, რომ ამ 

მეთოდიკით გამოთვლილი მარაგები გამოუდეგა-

რია საერთაშორისო საბანკო ინსტიტუტებში კრე-

დიტის მისაღებად ან საერთაშორისო კაპიტალურ 

ბაზრებზე კომპანიების აქციების ემისიისთვის [3]. 

საქმე იქამდეც მივიდა, რომ მძლავრი რუსული და 

ნაწილობრივ, ქართული კომპანიები იძულებულია 

გამოთვალოს მარაგები ორივე, რუსული და 

დასავლური, კოდექსებით [იხ., მაგალითად, 19]. 

CRIRSCO, JORC და მარაგების გამოთვლის სხვა 

დასავლურ კოდექსებში უმთავრესი ყურადღება ექ-

ცევა ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილებას. 

სამთო კომპანიის მიერ დათვლილი მარაგები ვერ 

გამოდგება საერთაშორისო რესურსული აუდი-

ტისთვის. მარაგებს ითვლის ობიექტური, მიუკერ-

ძოებელი ე.წ. კომპეტენტური პირი. განმარტებით, 

კომპეტენტური პირი არის დიდი გამოცდილების 

მქონე პიროვნება ან საკონსალტინგო კომპანია, 

რომელიც რეგისტრირებულია, ან მინერალური მა-

რაგებისა და საერთაშორისო ანგარიშგების სტან-

დარტების კომიტეტის (CRIRSCO კოდექსი), ან 
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ავსტრალიის სამთო-მეტალურგიული და გეომეც-

ნიერებათა ინსტიტუტების ერთობლივი საბჭოს 

(JORC კოდექსი) მიერ. გამოთვლილ მარაგებზე 

კომპეტენტური პირის ხელმოწერა საკმარისია საერ-

თაშორისო საბანკო ინსტიტუტებისა და საფონდო 

ბირჟებისთვის. განმარტებით, კომპეტენტური პირი 

ეწევა მხოლოდ საკონსალტინგო საქმიანობას და მას 

არა აქვს უფლება პირდაპირ ან არაპირდაპირ მი-

იღოს მონაწილეობა სამთო საქმიანობაში. 

როგორც CRIRSCO, ასევე JORC კოდექსები ერთ-

მანეთისგან მკვეთრად ასხვავებს წიაღში არსებულ 

რესურსებს დაგეგმილი მაღაროს ფარგლებში გან-

ლაგებული ამოკრეფადი მარაგებისგან. მარტივად, 

რესურსების და შემდგომში მარაგების გამოსათვ-

ლელად საბადოს მთლიანი მოცულობა იკვრება ერ-

თიან კარკასში, რომელიც იყოფა ელემენტარულ 

ბლოკებად. ბლოკებში ითვლება სასარგებლო კომ-

პონენტის შემცველობა და ოდენობა. პროდუქტიუ-

ლი და არაპროდუქტიული (outlier) ბლოკების ერთ-

მანეთისგან განსასხვავებლად გამოიყენება ე.წ. 

ზღვრული შემცველობა (cutoff grade), რომლის და-

სადგენად ურთულესი გეოსტატისტიკური აპარა-

ტია შექმნილი. რესურსების გამოთვლის შემდეგ, 

სამგანზომილებიან სივრცეში იგეგმება მაღარო, 

რომლის ფარგლებში ითვლება სასარგებლო კომ-

პონენტის მარაგები გაღარიბების, სამრეწველო 

დანაკარგებისა და ამოკრეფის კოეფიციენტების 

გათვალისწინებით. მე-3 სურ-ზე მოყვანილია ამ 

სტატიის თანაავტორის მიერ ოქროს ერთ-ერთ სა-

ბადოზე რესურსებისა და მარაგების დათვლის 

ტექნოლოგია. 

სანდოობის მიხედვით, CRIRSCO და JORC კო-

დექსებში რესურსები იყოფა გაზომილ (measured), 

მითითებულ (indicated) და სავარაუდო (inferred) 

რესურსებად. 

უკვე ჩვენი საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო 

ინტენსიური კვლევები რუსული და დასავლური 

კოდექსების სინქრონიზაციის მისაღწევად. საბო-

ლოო ჯამში, რუსეთის წიაღის ექსპერტიზის ეროვ-

ნულმა ასოციაციამ (Национальная ассоциация по 

экспертизе недр – НАЭРН) მარაგების საერთაშორისო 

ანგარიშგების სტანდარტების კომიტეტთან ერთად 

შეიმუშავა მყარი მინერალური რესურსების საჯარო 

ანგარიშგების რუსეთის ახალი კოდექსი [20], რო-

მელიც, მართალია, არ არის რუსეთის ფედერაციის 

ნორმატიული აქტი, მაგრამ შესაძლებელს ხდის გან-

ხორციელდეს რუსული კოდექსით გამოთვლილი 

მარაგების კონვერტაცია CRIRSCO-ს კოდექსის 

რესურსებში. ამის შემდეგ, ადვილი გახდა კონ-

ვერტაცია JORC კოდექსშიც [21]. მე-4 სურ-ზე აღწერს 

ასეთი კონვერტაციის ძირითად არსს. 

მიუხედავად რუსეთის, აშშ-ს, კანადის, ავსტ-

რალიის და სხვა ქვეყნების წამყვანი ექსპერტების, 

მათ შორის – რუსეთის ფედერაციის მარაგების სა-

ხელმწიფო კომისიის, გაერთიანებული საშური ძა-

ლისხმევისა, რუსეთში მაინც არ შეცვლილა მარ-

აგების დამტკიცების პროცედურა, რაც ინვესტო-

რებში პესიმიზმს ბადებს. 
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სურ. 3. მადნის რესურსები და მარაგები ოქროს საბადოს ოპტიმიზებულ კარიერზე 

 
საქართველოში ასეთი სამუშაოები არამც თუ არ 

შესრულებულა, არამედ დაგეგმილიც არ არის. ამას-

თან, მარაგების დათვლისა და ძიების შედეგების ან-

გარიშგების საერთაშორისო კოდექსები დაუყონებ-

ლივ უნდა დაინერგოს ჩვენს ქვეყანაში, ვინაიდან ეს 

შესაძლებლობას მოგვცემს: 

1. განხორციელდეს საქართველოს სამთო-გეო-

ლოგიური კანონმდებლობის სინქრონიზაცია 

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან; 

2. შეიქმნას კომპეტენტურ პირთა ეროვნული 

ინსტიტუტი; 

3. ქართულმა კომპანიებმა თავისი აქტივების 

კაპიტალიზაცია განახორციელონ საქართვე-

ლოში; 

4. საქართველოში განვითარდეს საფონდო ბირჟა 

და დაფუძნდეს სანედლეულო ბირჟა, რაც 

ხელს შეუწყობს არა მარტო კერძო ბიზნესის 

განვითარებას, არამედ მინერალურ რესურ-

სულ ფონდს ჩააყენებს ქვეყნის სამსახურში. 

დასკვნა 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ ხელი 

მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრუ-

ლებას, დღემდე არ განხორციელებულა საქართვე-

ლოს სამთო-გეოლოგიური კანონმდებლობის სინ-

ქრონიზაცია ევროპულ სამთო კოდექსებთან.  

 

 
სურ. 4. დასავლური და რუსული მარაგების კოდექსების 

სინქრონიზაციის მეთოდოლოგია 



დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია – Earth and Planetary Sciences –  
Науки изучающие Землю и планетология 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 
www.shromebi.gtu.ge 55  №3 (521), 2021 

 
ძიების შედეგების ანგარიშგებისა და მარაგების 

გამოთვლის CRIRSCO, JORC და რუსული კოდექ-

სების დეტალურმა შედარებითმა ანალიზმა ცხად-

ყო, რომ საქართველოში დაუყონებლივ უნდა გან-

ხორციელდეს: 

1. CRIRSCO და JORC კოდექსების საკანონმ-

დებლო დონეზე აღიარება; 

2. ეროვნული კომპეტენტურ პირთა ინსტიტუ-

ტის შექმნა; 

3. მარაგების სახელმწიფო კომისიის გაუქმება 

და მარაგების დამტკიცების სრულად ახლე-

ბური სისტემის ჩამოყალიბება. 

მხოლოდ ასეთი ქმედებები შექმნის სივრცეს სა-

ქართველოში საფონდო ბირჟის განსავითარებლად 

და სანედლეულო ბირჟის დასაფუძნებლად, რაც 

ხელს შეუწყობს არა მარტო კერძო ბიზნესის გან-

ვითარებას, არამედ მინერალურ რესურსულ ფონდს 

ჩააყენებს ქვეყნის სამსახურში.  
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geological-mining legislation has not been synchronized with European mining codes. Georgian Law on Earth’s 
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reporting codes and proves that development of mining industry in Georgia calls for immediate legislative approval 
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development of private mining businesses but harness the Georgian mineral resource fund to the betterment of the 
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Аннотация. Несмотря на то, что Грузия подписала Договор об ассоциировании с Евросоюзом, до сегод-
няшнего дня не произведено синхронизации грузинского горно-геологического законодательства с евро-
пейскими горными кодексами. Грузинский Закон о недрах является калькой с минимальными изменениями 
советского закона. Вместе с тем, развитию частного горнорудного бизнеса мешают, в первую очередь, 
устаревшие стандарты отчетности разведочных работ, а также классификации и утверждения запасов, 
которые также являются пережитком старых советских стандартов. В статье детально проанализированы 
западные и русские кодексы подсчета запасов и доказано, что для развития горнорудного дела в Грузии 
необходимо незамедлительно принять на законодательном уровне западные стандарты, учредить на-
циональный институт компетентных лиц. Это не только послужит развитию частного горнорудного бизнеса, 
но и поставит ресурсный фонд Грузии на службу стране.  
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