
სამოქალაქო თავდაცვდაცვის პოლიტიკა 

 

ომის საფრთხის წინაშე მყოფი 

ქვეყნისთვის სათანადო თავდაცვის 

პოლიტიკის წარმოება მნიშვნელოვანია. 

ომის დროს, ხშირად, სამხედროებთან 

ერთად მშვიდობიანი მოქალაქეებიც 

ზარალდებიან. მოქალაქეების დაცვის 

მიზნით, საჭიროა სამოქალაქო თავდაცვის 

პოლიტიკის შემუშავება და საჭირო 

შემთხვევაში მისი ამოქმედება. 

სამოქალაქო თავდაცვა სერიოზული 

საფრთხის ან კრიზისების დროს 

სახელმწიფო თავდაცვის სისტემის 

მხარდამჭერ მექანიზმს უნდა 

წარმოადგენდეს. აგვისტოს ომმა 

სამოქალაქო თავდაცვის სფეროში 

არსებული პრობლემები  გამოკვეთა. ამ 

პრობლემებზე თავის დროზე აგვისტოს მოვლენების შემსწავლელმა კომისიამ  

სპეციალური დასკვნაც გამოაქვეყნა. დასკვნაში ნათქვამი იყო, რომ ქვეყანაში 

სამოქალაქო თავდაცვის გეგმა არ არსებობს. პარლამენტარი დიმიტრი 

ლორთქიფანიძე, ამბობს, რომ დასკვნის დადებიდან 2 წლის შემდეგაც, ამ სფეროში 

მდგომარეობა უცვლელია.  

ტელეკომპანია ”იმედის” მოდელირებული ქრონიკის გასვლის შემდეგ, სოციალურ 

ქსელებსა და ფორუმებზე გაჩნდა საზოგადოების ხელისუფლებისადმი მიმართვა. 

მიმართვის ბოლოს ნათქვამია:  

”ხელისუფლება აღიარებს "იმედის" ცნობილი სიუჟეტის სცენარის რეალურად 

განხორციელების შესაძლებლობას, მაგრამ სად ვხედავთ საამისოდ მზადებას? 

სად არის ამ რელისტურ სცენარში ნაჩვენები თუნდაც ერთი ნაწილის თავიდან 

აცილების მცდელობა? 

სად არის ინფორმაცია? ინსტრუქტირება? წინააღმდეგობის გაწევის 

ორგანიზაცია? სად არის განგაშის პირობებში სამოქალაქო თვადაცვის 

თავშესაფრები?”. 

საზოგადოებას აინტერესებს  რა უნდა მოიმოქმედოს უბრალო მოქალაქემ ომის 

დაწყების შემთხვევაში და  იცავს თუ არა მას სახელმწიფო საფრთხისაგან. 

სამხედრო ექსპერტი გიორგი მელითაური აღნიშნავს, რომ სამოქალაქო თავდაცვა 

საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობის თავდაცვის ობიექტებით, საკვებით, სასმელი 

წყლით, მედიკამენტებით და საწვავით უზრუნველყოფას გულისხმობს. 



მისივე თქმით, კომუნისტების მმართველობის შემდეგ  ეს სფერო საქართველოში 

აღარ არსებობს.  

”კომუნიტების მმართველობის დროს სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტები მთელი 

ქვეყნის მასშტაბით არსებობდა. დღესდღეობით კი თავდაცვის ნაგებობები 

განადგურებულია”, - აღნიშნავს მელითაური. 

მელითაური თვლის, რომ სამოქალაქო თავდაცვის შემუშავება სახელმწიფოსა და 

თავდაცვის სამინისტროს კომპლექსური თანამშეომლობით უნდა მოხდეს, მასში 

მონაწილეობას უნდა იღბდეს ადგილობრივი თვითმართველობები, შსს და 

პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. 

საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე კი ამბობს, რომ 

აგვისტოს ომის დროს სამოქალაქო თავდაცვაზე პასუხისმგებლობა საგანგებო 

სიტუაციების  მართვის კომისიას ეკისრებოდა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის 

უშუალო დაქვემდებარებაში იყო. თუმცა ლორთქიფანიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ 

მაშინდელმა პრემიერმა ლადო გურგენიძემ თავისი ხელმოწერილი დოკუმენტის 

არსებობა ვერ გაიხსენა.  

”ამ მიმართულებით მუშაობა თავის თავზე შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის 

დეპარტამენტმა აიღო, თუმცა მათი საქმიანობის შესახებ ინფორმირებული არ ვარ”, 

აცხადებს ლორთქიფანიძე. 

სამოქალაქო თავდაცვის შესახებ კანონი არ არსებობს. მისი შემუშავება თავდაცვისა 

და უშიშროების საპარლამენრო კომიტეტის პრეროგატივაა.  

საქართველოს თავდაცვის შესახებ კანონში კი ნათქვამია, რომ სამოქალაქო 

თავდაცვის გეგმას ქვეყნის პრეზიდენტი ამტკიცებს. 

ლორთქიფანიძის მტკიცებით, არც სამოქალაქო თავდაცვის გეგმა არსებობს.  

რაც შეეხება, შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტს,  პრეზიდენტის 

2008 წლის 26 აგვისტოს ბრძანებულებით ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის 

საგანგებო სიტუაციებზე ეროვნული რეაგირების გეგმის დაკავშირებული 

ღონისძიებების განხორციელება ევალება. 

მათ ფუნქციებში შედის საგანგებო მართვის, კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების 

ღონისძიებების უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობის 

ევაკუაციაც,  სამედიცინო მედიკამენტებით, სურსათითა და წყლით მომარაგების 

უზრუნველყოფაც. 

 

                                                                                                                                თიკო ნერგაძე 
 


