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Summary 

For the countries, which recently have led the way of democratic 
development, an important issue is whether they have ability to consolidate newly 
adopted practice to endure the serious tests. Tests facing countries, have difficulties 
in formation of function of democratic mechanism of civil society and political 
system.   This way was not easy for Georgia, too. Many challenges facing Georgia 
on the way of the democratization and independent state building.  In spite of the 
fact, that it achieved some success in this, there are still weak bases of democratic 
institutions.   

The scientific innovation of thesis is to present the examination of civil 
society evolution in Georgia, assess the current situation of civil society 
development. Thesis includes the recommendations on activities, which promote 
civil society development in long-term and short-term perspectives, because 
powerful and democratic state is directly determined by the strong civic society 

The study deals with the actual, social and political issues – formation of 
civic society, problems of democratic development, which is the key instrument in 
the overall system of European values.  It is still only an idea, which considers state 
instruments together with independance of nation, society and person.  

Democracy is defined in civic society by: distribution and balance of power 
branch, defense of minorities’ rights and human rights and freedom, self - 
government and federalism, tyranny, including the tyranny of the majority to 
prevent the principal strategies. 

It is very important to study the political, historical and cultural basis of civil 
society problems, because Georgians’ self-identification with Europe often is 
considered as only correct way of survival in Georgian political mentality.  

Nowadays discussion on the issues of the civic society development is 
extremely important in Georgian reality. Moreover, there are some problems in 
development of civic society in Georgian reality. 

Evolution process of Georgian civil society is studied and analyzed in the 
dissertation. Current situation of civil society was assessed, international practice 
of civil society was analyzed and the challenges facing civil society in Georgia 
today was established. Functions of state and society for creation of conditions and 
environment is proved, which is compulsory to formalize effective civil society.  
Social-political potential of civil society revealed. The concept “civil society” was 
elaborated.  

According to the thesis the concept of civil society was defined in the 
following way - civil society is an interpersonal, united system of public relation, 
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which consists of state, citizens and public institutions. Relations among Actors 
bases on the principals regulated by law. Individuals are united by common 
interests such as acting in political, economic, cultural, social fields.   

The dissertation consists of five chapters and several subchapters. The first 
chapter discusses the issues: civil society definition and concept, basis of civil 
society formation, problems of civil society formation in Georgia. The second 
chapter discusses the issue: formation of the civil society in the post- Soviet 
Georgia. Mentioned chapter consists of the issues deal with the civil society 
involvement in the civil society development process during the rule of four 
presidents in Georgia.  

The third chapter studies the role of civic education in formation process of 
the modern society and analyzes the involvement of the civil society organizations 
in the process of democratization. It is studied the obstacles of the formation of 
civil culture in the country. The fourth chapter discusses the role of media in the 
formation process of civil society in Georgia. The fifth chapter consists of the main 
challenges and perspectives in civil society of Georgia. 

Quantitative and qualitative researches were held within the framework of 
the dissertation. Up to seventeen years old two thousand seventeen respondents 
participated in it. Dissertation encloses the results of the research. Recommen-
dations were prepared based on the study. These recommendations are possible to 
use by the following institutions:  Parliament of Georgia, the administration of the 
Government of Georgia, the structures of the Government of Georgia, govern-
mental and non-governmental organizations, mass media, political parties, agen-
cies, high education institutes and research institutes, mediate organizations, em-
bassies, social agencies, groups interested in the problems of civil society deve-
lopment.  

Presented thesis is an attempt, first step to study Georgian civil society in 
academic context. In this regard, to rethink the Soviet past, assess current situation 
and study readiness of civil society and visions.  

Conclusions elaborated according to the thesis and considered recommen-
dations will promote development of democracy and civil society in Georgia. We 
consider, that dissertation is directly connected to the studied issues of Georgian 
civil society. So everyone will be interested in it who take care of development of 
democracy and civil society in Georgia.   
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. იმ ქვეყნებისათვის, რომელნიც ცოტა ხნის წინ 

დაადგნენ დემოკრატიული განვითარების გზას, უდიდესი მნიშვნელობა 

აქვს საკითხს, შესწევთ თუ არა უნარი მოახდინონ კონსოლიდაცია ახლად 

მიღებული პრაქტიკისა, რათა მათ გაუძლონ სერიოზულ გამოცდას. ასეთი 

გამოცდის წინაშე მდგარ ქვეყნებს დღეს სამოქალაქო საზოგადოებისა და 

პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირების დემოკრატიული მექანიზმების 

ფორმირების სირთულეები აწუხებთ. ეს გზა საქართველოსთვისაც მარტივი 

არ აღმოჩნდა.  

 საქართველო, დემოკრატიზაციისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს 

მშენებლობის  გზაზე  მრავალი გამოწვევის წინაშე დადგა. მიუხედავად 

იმისა, რომ ამ გზაზე მან გარკვეულ წარმატებას მიაღწია, ჯერ კიდევ სუსტია 

დემოკრატიული ინსტიტუტების საფუძვლები. 

საკვლევი თემა ეხება თანამედროვეობის უაღრესად აქტუალურ, 

სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხს _ სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყა-

ლიბების, დემოკრატიის განვითარების პრობლემატიკას, რომელსაც საკვან-

ძო ადგილი უჭირავს ევროპულ ღირებულებათა მთლიან სისტემაში. იგი 

ჯერ-ჯერობით ერთადერთი იდეაა, რომელშიც ერთნაირადაა გათვალის-

წინებული როგორც სახელმწიფოს ინსტრუმენტალურობა, ასევე ერის, 

საზოგადოებისა და პიროვნების თავისუფლება.  

დისერტაციაში შესწავლილი და გაანალიზებულია, საქართველოს 

სამოქალაქო საზოგადოების ევოლუციის პროცესი. მოხდა სამოქალაქო 

საზოგადოების დღევანდელი მდგომარეობის შეფასება, გაანალიზებულ 

იქნა სამოქალაქო საზოგადოების საერთაშორისო პრაქტიკა და დადგინდა, 

თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს სამოქალაქო საზოგადოება საქარ-

თველოში. დასაბუთებულია ქვეყანაში სახელმწიფოსა და საზოგადოების 

ფუნქციები იმ პირობებისა და გარემოს შექმნისათვის, რომლებიც აუცი-

ლებელია ეფექტური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის. 
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გამოვლენილია სამოქალაქო საზოგადოების სოციალურ-პოლიტიკური 

პოტენციალი. მოხდა ცნების „სამოქალაქო საზოგადოება“ შემუშავება.  

სამოქალაქო საზოგადოებაში დემოკრატიას განსაზღვრავს: ძალაუფლების 

შტოს გადანაწილება და დაბალანსება, ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების, უმცირესობების უფლებების დაცვა, თვითმმართველობა და 

ფედერალიზმი, ტირანიის, მათ შორის უმრავლესობის ტირანიის თავიდან 

აცილების პრინციპული სტრატეგიები. სამოქალაქო საზოგადოების 

პრობლემატიკის პოლიტიკური, ისტორიული და  კულტურული საფუძვლების 

კვლევას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ქართველობის ევროპასთან 

თვითიდენტიფიკაცია ხშირად გადარჩენის ერთადერთ სწორ გზად მოიაზრება 

ქართულ პოლიტიკურ აზროვნებაში.  

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საკითხების განხილვა ქართული 

რეალობის კონტექსტში უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ეტაპზე. მით 

უფრო, რომ ქართულ რეალობაში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 

კუთხით გარკვეული პრობლემები არსებობს. 

სადისერტაციო თემის მიზნები და ამოცანები.  სადისერტაციო 

კვლევის მიზანია, გამოიკვლიოს სამოქალაქო საზოგადოების ევოლუციის 

პროცესი  საქართველოში, მოახდინოს სამოქალაქო საზოგადოების 

დღევანდელი მდგომარეობის შეფასება და დაადგინოს, რა გამოწვევების 

წინაშე დგას დღეს სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში და როგორია 

მისი განვითარების პერსპექტივები. მომზადებულ იქნას შესაბამისი 

რეკომენდაციები, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორმირების პროცესს. 

 საკვლევი თემიდან გამომდინარე,  ნაშრომი გულისხმობს მთლიანი 

სურათის გამოკვეთას და არა მისი ცალკეული დეტალების სიზუსტეს და 

სისრულეს.  კვლევის საკითხები ეხება  პრობლემების ინტერდისციპლინა-

რულ კომპლექსს, მათ შორის მეთოდოლოგიურ, თეორიულ, ისტორიულ და 

შედარებითი ხასიათის საკითხებს. 

კვლევაში უმნიშვნელოვანესია: 

 ცნების ანალიზი და სამოქალაქო საზოგადოების კვლევის ძირითადი 

კონცეპტუალური მიდგომები; 
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 თანამედროვე საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების 

თავისებურებისა და ჩამოყალიბების ძირითადი ფაქტორების გამოვლენა; 

 სახელმწიფოსა და საზოგადოების როლის გამოვლენა სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორმირებაში. თანამედროვე საქართველოს სამოქალაქო 

საზოგადოების სოციალური პოტენციალის განსაზღვრა. 

კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის პროცესი 

ეყრდნობოდა ისტორიული კვლევისა და პოლიტოლოგიის ზოგად-

მეთოდოლოგიურ პრინციპებს, კერძოდ შედარებითი ანალიზის ტექნიკებს. 

ძირითადად გამოყენებული იქნა ბიჰევიურისტული კვლევის მეთო-

დოლოგია, კონტენტ-ანალიზი, რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზი, 

სიტუაციური ანალიზი, ისტორიულ-შედარებითი და სისტემური სტრუქ-

ტურული ანალიზი. ნაშრომშზე მუშაობისას გამოყენებულ იქნა სტრუქ-

ტურირებული ინტერვიუს მეთოდი, რომელიც ასახულია დისერტაციაში.  

გამოკვლევის ტიპი:  რაოდენობრივი და თვისობრივი (ხარისხობრივი) 

სოციოლოგიური გამოკვლევა, კერძოდ, ექსპერიმენტული გამოკითხვა. 

კვლევის მეთოდიკა: ჩაღრმავებული ინტერვიუ. კვლევის საგანს 

წარმოადგენდა გამოკითხვის ობიექტთა შეხედულებები საკვლევ თემასთან 

მიმართებაში. სოციოლოგიური კვლევები განხორციელდა ღია და დახუ-

რული კითხვების ტექნიკის გამოყენებით. 

შერჩევა: გამოსაკითხი რესპონდენტები შეირჩა მიზნობრივად. შერჩე-

ვის ძირითად პრინციპად გამოვიყენეთ რესპონდენტების შეფასება სამოქა-

ლაქო საზოგადოების განვითარების მნიშვნელოვან საკითხებთან მიმართე-

ბაში, რელევანტურობის მთავარ ინდიკატორად ავიღეთ რესპონდენტთა 

პროფესია და საქმიანობის სფერო.  უნდა მივუთითოთ, რომ არც ერთი სხვა 

სოციალურ-დემოგრაფიული ინდიკატორი, როგორიცაა სქესი, ასაკი, სა-

ცხოვრებელი ადგილი არ გამოგვიყენებია რესპონდენტთა შერჩევის დროს.   

კვლევაში მონაწილე რესპონდენტები შერჩეულ იქნენ შემთხვევითო-

ბის პრინციპით. გამოკითხვის ობიექტს წარმოადგენდნენ, რესპოდენტები  

17-წლიდან ზევით: სტუდენტები; მასწავლებლები; აკადემიური წრის წარ-

მომადგენლები; ჟურნალისტები; სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზა-
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ციების წარმომადგენლები; სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულნი; უმუ-

შევრები; ბიზნესის წარმომადგენლები. სულ გამოკითხულთა რაოდენობა 

217 რესპოდენტს შეადგენს. რესპონდენტებმა უპასუხეს 24 შეკითხვას. 

ჩაღრმავებული ინტერვიუსათვის მომზადებულ იქნა კითხვარი-გზამკვ-

ლევი (guide). კითხვარი შედგენილია საკვლევი თემის მიზნიდან გამომდი-

ნარე თემატიკის გათვალისწინებით. (იხ. დანართი 2. კითხვარი). კითხვარი 

გამოიყენებოდა როგორც ორიენტირი, რომელიც იძლეოდა საშუალებას 

თავისუფლად ჩამეტარებინა ინტერვიუ. ის ისე იყო შედგენილი, რომ იძ-

ლეოდა საჭიროების შემთხვევაში მოდიფიცირების საშუალებას, ისე რომ არ 

დაკარგულიყო ინტერვიუს კონტექსტის თავისებურებანი. კვლევის 

შედეგად მიღებული ნედლი მასალა დამუშავდა და ასახვა ჰპოვა 

სადისერტაციო ნაშრომში. კვლევა განხორციელდა 2016 წლის მარტში. 

მეცნიერული სიახლე და კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნე-

ლობა. აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ 

აზროვნებაში არ მოიპოვება სამეცნიერო ხასიათის ნაშრომი, რომელშიც 

სიღრმისეულად იქნებოდა შესწავლილი და გაანალიზებული საქართვე-

ლოში სამოქალაქო საზოგადოების ევოლუციის პროცესი, პრობლემები და 

გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას ჩვენი საზოგადოება. 

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პირველ მცდელობას აკადემიურ 

ჭრილში შესწავლილ იქნეს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების გან-

ვითარება, ამ მიმართებაში გადააზრებულ იქნეს საბჭოთა წარსულის მემ-

კვიდრეობა, შეფასდეს არსებული მდგომარეობა და სამოქალაქო საზო-

გადოების მზაობა. კერძოდ: 

1. გამოკვლეულია სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და 

ევოლუცია საქართველოში, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგა-

ნიზაციების საქმიანობა და მათი როლი დემოკრატიული საზო-

გადოების მშენებლობის საქმეში; 

2. გაანალიზებული და შეფასებულია სამოქალაქო საზოგადოების 

მდგომარეობა ჩვენს ქვეყნაში თანამედროვე ეტაპზე; 
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3. გაანალიზებულია სამოქალაქო განათლებისა და მედიის როლი 

სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაში; 

4. გაანალიზებულია სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების 

მსოფლიო გამოცდილება და პრაქტიკა ქართულ რეალობასთან 

მიმართებაში; 

5. სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებული სამოქალაქო საზოგადოე-

ბის ცნებების განზოგადებისა და ანალიზის საფუძველზე შემუ-

შავებულ იქნა „სამოაქლაქო საზოგადოება“ ცნების ჩვენეული 

განმარტება. 

6. შემუშავებულია სათანადო რეკომენდაციები, რომელთა გათვა-

ლისწინება ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების მთავარი 

აქტორების ეფექტურ საქმიანობის როგორც მოკლევადიან, ასევე 

გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვინაიდან ძლიერი სამოქალაქო 

საზოგადოება პირდაპირ განსაზღვრავს ძლიერი და დემოკრატი-

ული სახელმწიფოს არსებობას.  

7. დადგენილია ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგას სამოქალაქო 

საზოგადოება საქართველოში.  

 

დისერტაციის ფარგლებში მეცნიერულ მიმოქცევაში შემოტანილია 

ახალი სოციოლოგიური და დოკუმენტური მასალა. შესწავლილი 

სამეცნიერო ლიტერატურის, პრაქტიკული გამოცდილების, 

განხორციელებული კვლევების, მათ შორის დისერტაციის ფარგლებში 

ჩატარებული უახლესი კვლევის (2016 წლის მარტი) საფუძველზე 

შემუშავდა დასკვნები და რეკომენდაციები, რომელიც შესაძლებელია გა-

მოყენებულ იქნეს შემდეგი ინსტიტუციების მიერ: საქართველოს პარლამენ-

ტი, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, საქართველოს მთავრობის სტრუქტუ-

რები, არასამთავრობო და სახელმწიფო ორგანიზაციები, მასობრივი ინფორ-

მაციის საშუალებები, პოლიტიკური პარტიები, სააგენტოები, უმაღლესი 

სასწავლებლები და კვლევითი დაწესებულებები, საშუამავლო ორგანიზაცი-
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ები, საელჩოები, სოციალური სააგენტოები, სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარების პრობლემებით დაინტერესებული  წრეები და ასე შემდეგ.  

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 

შესავალ ნაწილში  დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და მნიშვნელობა, განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, 

კვლევის მიზანი. დასახული მიზნის მისაღწევად მოცემულია შესასრულე-

ბული ამოცანები, კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

ასევე დასაბუთებულია კვლევის სიახლე, თეორიული და პრაქტიკული 

გამოყენების ღირებულება.  

წარმოდგენილი ნაშრომის შედეგების განსჯა  მოიცავს ხუთ თავს: 

 პირველი თავი „სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება და 

მნი8შვნელობა“  შედგება ორი ქვეთავისაგან. 

პირველ ქვეთავში  „სამოქალაქო საზოგადოების სათავეებთან“ 

წარმოდგენილია, თუ რა წვლილი შეიტანეს ცალკეულმა მკვლევარებმა, 

ანტიკური ეპოქიდან მოყოლებული,  პოლიტიკური თეორიებისა და მასში 

სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაცნობიერების საქმეში, რა თქმა უნდა 

იმ ეპოქის შესაბამისი მახასიათებლის გათვალისწინებით. განხილულია და 

შესწავლილია არისტოტელეს, ნიკოლაი მაკიაველის, თომას ჰობსის, ჯონ 

ლოკის, შარლ ლუი მონტესკიეს, ჟან ჟაკ რუსოს, ადამ ფურგიუსონის, ადამ 

სმიტის, ფრიდრიხ ჰეგელის, ალექსის დე ტოკვილის, კარლ მაქრქსის 

მოსაზრებანი სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ. 

გამოიკვეთა, რომ ტოტალიტარიზმიდან დემოკრატიულ საზოგადოებაზე 

ტრანზაქციის პირობებში მოხდა სამოქალაქო საზოგადოების 

რომანტიზაცია და მან პოსტკომუნისტურ საზოგადოებაში ცენტრალური 

ადგილი დაიკავა.  

მეორე ქვეთავში „სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების 

პრობლემები საქართველოში (XIX საუკუნესა და XX საუკუნის 90-იან 
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წლებამდე)“ წარმოდგენილია ცარისტული მმართველობის პერიოდში 

საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი გაერთიანებები და 

შესაბამისად მოხდა ამ გაერთიანებების საქმიანობის ანალიზი, როგორც 

მაგალითი იმისა, თუ რა წანამძღვრები ჰქონდა სამოქალაქო ჩართულობას. 

ეს მონაცემები მართალია ფრაგმენტულია, მაგრამ იძლევა იმის 

შესაძლებლობას, რომ საქართველოს ისტორიულად ნამდილად ჰქონდა 

ასეთი საზოგადოებრივი გაერთიანებების პრაქტიკა. შემორჩენილი 

არტეფაქტები საინტერესო აღმოჩნდა კვლევისათვის, ვინაიდან, ის 

გვაძლევს საშუალებას დოკუმენტურად გავეცნოთ, თუ როგორი იყო 

სამოქალაქო საზოგადოების გენეზისი, სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობა ჯერ კიდევ ცარისტულ საქართველოში. დგინდება, რომ 

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა იყო აქტიურ ფაზაში, ახალ-ახალ 

საჭიროებებზე მორგებული საქმიანობით და შედეგზე ორიენტირებული 

ხედვით. პრაქტიკულად, ცხოვრების ყველა სფეროში გამოიკვეთა ეს 

აქტივობა, მონდომება სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისათვის. 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში ისტორიულად სხვადასხვა 

პერიოდში იყო ბევრი მაგალითი (დაახლოებით 900) იმისა, რომელშიც 

ნათლად გამოიკვეთა სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობა და 

რეაგირება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების ხელშეწყობისათვის, მისი 

სოციალურ, ეკონომიკური, კულტურული განვითარებისათვის, მაგრამ 

რუსეთის პოლიტიკამ საქართველოსთან მიმართებაში ხელი შეუშალა 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წინსვლას, მის გაძლიერებას, უფრო 

მეტიც, არტეფაქტებში ვკითხულობთ, რომ თითქმის ყველა ასეთი სასიკეთო 

წამოწყება ქვეყნისათვის, საზოგადოებისათვის, ძალისმიერი მეთოდებით 

ჩახშული იყო. შეშინებულმა საზოგადოებამ კი ვერ გაუძლო ზეწოლას და 

თითქმის ყველა, მათ შორის ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციები, თანდათანობით გაუქმდა. მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია 

შევნიშნოთ, რომ იმდროინდელმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, 

თავისი აქტიურობით, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს შემდგომში 

დემოკრატუილი პროცესების ხელშეწყობისათვის, საზოგადოებრივი 
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ცნობიერების ამაღლებისათვის. აღნიშნულ ქვეთავში ასევე ყურადღბა არის 

გამახვილებული ილია ჭავჭავაძის, ნიკო ნიკოლაძის, იაკობ გოგებაშვილის, 

დიმიტრი ყიფიანის ზოგადსაკაცობრიო შეხედულებებზე საზოგადოების 

განვითარების თვალსაზრისით, მის მანკიერ და დადებით თვისებებზე. 

მეორე თავი „სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების საკითხი 

პოსტსაბჭოურ საქართველოში“ შედგება ოთხი ქვეთავისაგან. 

პირველ ქვეთავში   „ახალი რეალობა, ეროვნულ ღირებულებათა 

სისტემების  ჩამოყალიბება, მოქალაქეთა მისწრაფებები და ინტერესები“  

განხილულია, თუ როდიდან იწყება დემოკრატიული საზოგადოების 

მშენებლობის ჩამოყალიბების პროცესი საქართველოში და აღნიშნულია 

რომ, დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების სერიოზული მცდე-

ლობა საქართველოში მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გახდა 

შესაძლებელი. ეს მეტად მტკივნეული პროცესია, რომელშიც ჭარბადაა 

რეტროგრადული რევანშის მცდელობები იმ ძალთა მხრიდან, რომლებიც 

საფუძველშივე ეწინააღმდეგებიან ღია საზოგადოების იდეას. ამასთან 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საქართველო წარმოადგენს ევროპისა და 

აზიის გზაშესაყარს არა მხოლოდ გეოგრაფიულად, არამედ მენტალურადაც.  

1990-იანი წლებიდან. საქართველოში დემოკრატიზაციის პროცესი 

ცვლილებებს განიცდიდა. აქედან გამომდინარე, პოსტსაბჭოთა პერიოდი 

შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად: 1. ვარდების რევოლუციამდე (1990- 2003 

წწ.) 2. ვარდების რევოლუციის შემდეგ (2003 წლიდან დღემდე). 

მოქალაქეობრივი უფლებების რეალურად დამკვიდრებისა და მათი 

ფუნქციონერებისათვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს სამოქალა-

ქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ინსტიტუტების არსებობა და მათი 

ავტონომიურობა. საბჭოთა მემკვიდრეობის ფონზე წარმართული ახალი 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ინსტიტუტების ფორმი-

რების პროცესმა პოსტსაბჭოთა საქართველოში სპეციფიკური, ტრადიციუ-

ლი ევროპულისაგან განსხვავებული ფორმები წარმოქმნა.  

მეორე ქვეთავში  „მოქალაქეთა კავშირის ხელისუფლება და 

სამოქალაქო ღირებულებები“ განხილულია „მოქალაქეთა კავშირის“ 



 

13

ხელისუფლების პერიოდი, რომლის დროსაც, თავდაპირველად სირთულეს 

წარმოადგენდა დასავლური ლიბერალური ღირებულებების ირგვლივ 

მოქალაქეთა თვითორგანიზება, ედუარდ შევარდნაძეს, იმდენად 

უმნიშვნელოდ მიაჩნდა სამოქალაქო სექტორი, რომ იგი ხელს არ უშლიდა 

მისი საქმიანობის განხორციელებას. აღნიშნულმა ფაქტმა ხელი შეუწყო 

სამოქალაქო სექტორის შემდგომ განვითარებას. აღსანიშნავია, რომ 

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ხელისშეწყობა, 

პოსტკომუნისტური ბლოკის ქვეყნებისათვის, დასავლეთისათვის პრიორი-

ტეტული გახდა.  1993 წლის შემდეგ საქართველოში იმატა საზოგადოებ-

რივი ორგანიზაციების რიცხვმა. მაგრამ მათმა უმეტესობამ ვერ გააგრძელა 

მუშაობა. მიუხედავად ბევრი ორგანიზაციის არაეფექტურობისა, ისინი 

მაინც ახდენდნენ გავლენას საზოგადოების ცნობიერებაზე.    

მესამე ქვეთავში  „ვარდების რევოლუცია, ნაციონალური მოძრაობა და 

სამოქალაქო საზოგადოება“  წარმოდგენილია რომ  სერიოზული გამოცდა 

აღმოჩნდა 2003 წლის „ვარდების რევოლუცია“ ახალგაზრდა, ჩამოუყალიბე-

ბელი სამოქალაქო საზოგადოებისა და მისი შემდგომი ფორმირებისათვის. 

ახალი გამოწვევების, ახალი სირთულეებისა და ამოცანების წინაშე დადგა 

მოქალაქეები და სამოქალაქო გაერთიანებები. ვარდების რევოლუციამ, მის 

წინამორბედ და მომდევნო პერიოდთან ერთად, ხაზი გაუსვა საქართვე-

ლოში სამოქალაქო საზოგადოების ძლიერ და სუსტ მხარეებს. „ვარდების 

რევოლუციის“ ლიდერები ხელისუფლებაში სამოქალაქო საზოგადოების 

დახმარებით მოვიდნენ და ახალი მთავრობის დიდი ნაწილიც სამოქალაქო 

საზოგადოებიდან იყო გამოსული. შედეგად, საქართველოს სამოქალაქო 

საზოგადოება მნიშვნელოვნად დასუსტდა, რევოლუციურმა სტილმა 

მთავრობის მუშაობაში თავიდანვე მყარად მოიკიდა ფეხი, რაც საზო-

გადოების ნაწილის შეშფოთების, ნაწილის კი გაღიზიანების საგანი გახდა 

 2012 წლის არჩევნებით კი აღმოჩნდა, რომ ახალმა კონსტიტუციამ 

ერთად მოუყარა თავი ძლიერ პრეზიდენტს, მრავალფეროვან პარლამენტს 

და პრემიერ-მინისტრს, რომელიც, თავის მხრივ, ანგარიშვალდებულია 

კანონმდებლებთან. კანონმდებლობის შესაბამისად, პრეზიდენტის 
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უპირველესი ამოცანა იყო, პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლა და 

გადამწყვეტი მოქმედება უმოქმედობის თავიდან ასაცილებლად. პრემიერ- 

მინისტრი, ასევე იყო მთავრობის ხელმძღვანელი, რომელიც უზრუნველ-

ყოფს ძლიერ საკანონმდებლო ხელისუფლებას და ეხმარება პარტიათა-

შორისი კინკლაობის გადალახვაში.  

მეოთხე ქვეთავი  „2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები და გზა 

სამოქალაქო საზოგადოებისაკენ“ წარმოდგენილია 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდი, რომლის დროსაც, 2013 

წლის 17 ნოემბერს,  გიორგი მარგველაშვილის გაპრეზიდენტებით, ოფიცია-

ლურად დასრულდა მიხეილ სააკაშვილის მმართველობა, რომელიც  10 

წლის წინ, 2003 წლის ნოემბერში, ვარდების რევოლუციის  შედეგად 

დაიწყო. აღნიშნულ ქვეთავში განხილულია საკითხები, რომელიც პირდა-

პირ კავშირშია სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ურთი-

ერთობასთან. 

 ნაშრომის მესამე თავი  „სამოქალაქო განათლების როლი  თანამედ-

როვე საზოგადოების ფორმირების პროცესში“  შედება სამი ქვეთავისაგან 

პირველი ქვეთავი „სამოქალაქო განათლება, როგორც სამოქალაქო 

საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარების და ჩართულობის  

განმსაზღვრელი ინსტრუმენტი, დემოკრატიის მდგრადობის შენარჩუნების 

საშუალება“ წარმოდგენილია, სამოქალაქო განათლება, როგორც ლიბერა-

ლური დემოკრატიის აუცილებელი შემადგენელი, თუმცა არასაკმარისი 

ნაწილი, რომ, დემოკრატია ინფორმირებაზე დაფუძნებულ, რაციონალური 

გადაწყვეტილებების მიღებას მოითხოვს თითოეული მოქალაქისაგან. 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოქალაქეებს აქვთ საკმაოდ დიდი როლი 

და ამიტომ ისინი უნდა იყვნენ განათლებულნი. ყოველი მოქალაქის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება გავლენას ახდენს მთელი საზოგადოების 

ცხოვრებაზე. საკითხის ისტორიულ ასპექტში შესწავლისას, კონკრეტულ 

მაგალითად გამოგვადგა ალმონდისა და ვერბას „სამოქალაქო კულტურის“ 

კვლევა იტალიაში. საერთო ღირებულებებით ადამიანები ურთიერთობენ 

და ინარჩუნებენ ერთობას. ამას განმსაზღვრელი როლი გააჩნია სამოქალაქო 
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საზოგადოების ფორმირების პროცესში. მაგრამ ყოველთვის არსებობენ 

ადამიანები, რომელთათვისაც არ არის მისაღები საერთო ღირებულებები. 

ამის უზრუნველსაყოფად, დასაბალანსებლად მოწოდებულია სახელმწიფო. 

მეორე ქვეთავი „სამოქალაქო კულტურის ჩამოყალიბება და 

სამოქალაქო განათლების პრობლემები“   განხილულია შემდეგი, რომ 

განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში, როგორშიც დღეს საქართველო 

იმყოფება, ძალიან ხშირ შემთხვევაში სრულად არ არის გააზრებული 

სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა. ყოველივე ეს განპირობებულია 

განათლების, პოლიტიკური თუ სამოქალაქო კულტურის, გამოცდილების 

ნაკლებობით.   დასავლური საზოგადოებისათვის სამოქალაქო განათლება 

დემოკრატიის მდგრადობის შენარჩუნების საშუალებაა, ჩვენთვის იგი მისი 

განვითარების გზაა. ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ მას უფრო მეტი 

ყურადღება მიექცეს, როგორც საზოგადოების განვითარების ერთადერთ 

სწორ გზას და სამოქალაქო განათლების როლის  არა ვიწრო გაგებას, არამედ 

სხვა საზოგადოებრივ დისციპლინებთან მის კავშირს. აღნიშნულ ქვეთავში 

გაანალიზებულია, რა პრაქტიკული გამოცდილება აქვს საქართველოს 

სამოქალაქო განათლების სწავლების კულტურის ჩამოყალიბების თვალსა-

ზრისით და რა მდგომარეობაა დღეს აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში. 

ასევე, გამოყენებულია 2006 წელს ჩატარებული წიგნიერების საერთაშორისო 

კვლევის   (PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study), 2007 წელს 

ჩატარებული მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და 

სწავლების საერთაშორისო კვლევის  (TIMSS – Trends in International 

Mathematics and Science Study), 2008 წელს მათემატიკის მომავალი 

მასწავლებლების განათლების საერთაშორისო კვლევის (TEDS-M), 2009 

წელს მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA- Programme 

for International Student 52Assessment) კვლევის და Ph-international- ის 2013, 

2014 წლის კვლევის შედეგები. აღნიშნულთან მიმართებაში გამოყენებულია 

დისერტაციის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის (2016 წელი, მარტი) 

შედეგები. 
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მესამე ქვეთავი  „არასამთავრობო ორგანიზაციები და საზოგადოების                  

ჩართულობა“ მოცემულია არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგა-

დოების ჩართულობის მნიშვნელოვანი საკითხები. განხილულია, პოლი-

ტიკური სოციოლოგის, სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორის  ლარი 

დაიმონდის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 12 ძირითადი 

მახასიათებელი. აღნიშნულიდან გამომდინარე წარმოდგენილია საქართვე-

ლოს სამოქალაქო საზოგადოების გამოცდილება და პერსპექტივები. 

აღნიშნულთან მიმართებაში გამოყენებულია დისერტაციის ფარგლებში 

ჩატარებული კვლევის (2016 წელი, მარტი) შედეგები. 

მეოთხე თავი  „მედია და სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში“ 

შედგება ორი ქვეთავისაგან. 

პირველი ქვეთავში „მედიის როლი თანამედროვე სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორმირების პროცესში“ განხილულია რომ, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების პირობებში მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების 

საქმიანობის  არეალი ძალიან ვრცელია. იგი მოიცავს ბეჭდვით მედიას, 

ტელევიზიას, რადიომაუწყებლობას, ინტერნეტგამოცემებს, სოციალურ 

ქსელებს და ა.შ. მკვლევარები  თანხმდებიან, რომ მასმედია არამარტო 

აფიქსირებს მოვლენების გარშემო მიმდინარე პროცესებს, არამედ ის 

პირდაპირ თუ ირიბად, ღიად თუ ფარულად გავლენას ახდენს საზო-

გადოებაში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებზე. ამდენად, 

მასმედია ასრულებს რამდენიმე ფუნქციას: ინფორმაციული, იდეოლო-

გიური, კოგნიტური, გასართობი, საგანამანათლებლო და სარეკლამო.თუ 

გავითვალისწინებთ საქართველოს მოსახლეობის მედია დამოკიდე-

ბულებას, მნიშვნელოვნია, მედიამ საზოგადოებას მიაწოდოს გადამოწმე-

ბული და სწორი ინფორმაცია, რათა ისინი არ მოექცენ რომელიმე პოლი-

ტიკური პარტიის თუ პოლიტიკური ჯგუფების გავლენის ქვეშ.  თუმცა აქვე 

გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მედია დღეს მსოფლიო მასშტაბით დიდი გა-

მოწვევების წინაშე დგას, ვინაიდან მედიის თავისუფლება მსოფლიო სა-

ზოგადოებრიობისათვის მნიშვნელოვან პრობლემურ საკითხად იქცა. იგი 
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პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის დემოკრატიულობასთან და ჯანსაღ სამოქალა-

ქო საზოგადოებასთან. აღნიშნული ქვეთავის დამუშავებისას გამოყენებულ 

იქნა: კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) 2009 წლის 

აგვისტო _ ნოემბრის თვეში განხორციელებული კვლევის „საქართველოს 

მედიის სიღრმისეული კვლევა ანგარიში; Freedom House-ის კვლევა 

„სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში“; ქვეთავში გამოყენებულია ასევე 

დისერტაციის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის (2016 წელი, მარტი) 

შედეგები. 

მეორე ქვეთავი „მასმედია და პრობლემები“ განხილულია, რომ 

მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები ბევრ რამეში იგივე პრობლემის 

წინაშე დგანან, რომელთა წინაშეც პოლიტიკური პარტიები და არა-

სამთავრობო ორგანიზაციები. დღევანდელ ქართულ მედიას ისევე ცოტა 

აქვს საერთო მეცხრამეტე საუკუნისა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის 

ქართულ პრესასთან, როგორც დღეს მოქმედ პოლიტიკურ პარტიებს 

თავიანთ წინამორბედებთან და შეუძლებელია, ვისაუბროთ მემკვირეობაზე, 

თუ გავითვალისწინებთ საბჭოური ტოტალიტარიზმის 70-წლიან ეპოქას. 

მოსახლეობის მიერ მედიის შეფასების ნაწილში, ჩატარებული კვლევები 

გვიჩვენებს, რომ მასმედიის საშუალებებისათვის დამახასიათებელია 

პროდუქციის დაბალი ხარისხი, ჟურნალისტთა დაბალი პროფესიონა-

ლიზმი, მედიაზე სხვადასხვა პოლიტიკური და ფინანსური ელიტის 

ზემოქმედების მაღალი მაჩვენებელი. ასევე არ არსებობს მედიაში დასაქ-

მებულ პირთა მომზადებისა და გადამზადების თანამედროვე სისტემა. 

ტრადიციული თეორიული მიდგომისაგან განსხვავებით, თანამედ-

როვე მასმედია ინფორმაციას თავად ახარისხებს, ფილტრავს და გამოკვეთს 

თემატიკას, რითაც ის ადგენს შეძლება ითქვას „დღის წესრიგს“. მასმედიის 

კლასიკურ თეორიებში არსად არ ჩანს თანამედროვეობის ისეთი პრობლემა, 

როგორიცაა მასმედიის სფეროში სხვადასხვა ინტერესების წარმოჩინება. 

დღეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები არის წარმოდგენილი, 

როგორც სპეციფიკური შუამავალი, რომელიც დემოკრატიულ ფარგლებში 
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ვერ თავსდება, რადგან ჟურნალისტები მასმედიის საშუალებით გამოხა-

ტავენ იმ ადამიანთა ჯგუფების შეხედულებებს, რომელთაც მეტი სხვადა-

სხვა რესურსის გამო ხელი მიუწვდებათ მასობრივი ინფორმაციის საშუა-

ლებებზე, შესაბამისად საზოგადოებისათვის არსებითი და მნიშვნელოვანი 

საკითხები რჩება უცნობი. 

აღნიშნული ქვეთავის მომზადებისას გამოყენებულ იქნა დისერტაციის 

ფარგლებში ჩატარებული კვლევის (2016 წელი, მარტი) შედეგები. კვლე-

ვების  საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის 2014-2015 წლის 

კვლევის ანგარიშები. 

ნაშრომის  მეხუთე თავი „სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი 

გამოწვევები და პერსპექტივები“  შედება ორი ქვეთავისაგან  

პირველი ქვეთავში „სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატიის 

განვითარება“  განხილულია, რა როლს ასრულებენ სამოქალაქო საზოგადო-

ებრივი ორგანიზაციები დემოკრატიის განვითარებაში, რით განსხვავდებიან 

ისინი ერთმანთისაგან, გამოკვეთილია ის კრიტერიუმები, რომელიც თი-

თოულ მათგანს ახასიათებს. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ძალიან მრავალფეროვანი 

არიან და სხვადასხვა ფორმას იღებენ. მეცნიერები განასხვავებენ სამოქალა-

ქო საზოგადოების ორგანიზაციების ხუთ ძირითად სახეს (რელიგიური, სა-

თემო, საქველმოქმედო, საექსპერტო ჯგუფი და პროფკავშირი) და ორ ჰიბ-

რიდულ ტიპს (ბიზნეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და 

მთავრობაზე ორიენტირებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს). 

ეს კლასიფიკაცია არ არის ერთადერთი, თუმცა ჩვენი მიზნის განსამარტებ-

ლად ის გამოვიყენეთ. აქვე წარმოდგენილია სამოქალაქო საზოგადოების 5 

მოდელი  (ლიბერალური -ანგლო-საქსური  მოდელი. 2.  სოციალური-

დემოკრატიული (სკანდინავიური) მოდელი. 3. კეთილდღეობის 

პარტნიორობის სახელმწიფოთა (დასავლეთ ევროპის) მოდელი. 

შენელებული დემოკრატიზაციის მოდელი, 5. ტრადიციული მოდელი). 
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მეორე  ქვეთავი „საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოს 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პერსპექტივები“ მოიცავს 

სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთობებიდან 

გამომდინარე, საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზს პოლონეთის, 

გერმანიის, უნგრეთის, ესტონეთის მაგალითზე და საქართველოს მიღწე-

ვებზე. ქვეყნის განვითარებაში, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სახელმ-

წიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოებას, სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგა-

ნიზაციებს შორის ურთიერთთანამშრომლობა. ამისათვის პირველ ყოვლისა 

აუცილებელია შემუშავებულ იქნეს ის სამართლებრივი ინსტრუმენტები, 

რომელნიც ამ ორი სუბიექტის ურთიერთობებს არეგულირებს. ზემოთ 

ჩამოთვლილი ქვეყნების პრაქტიკიდან გამომდინარე ჩანს, რომ სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უფრო ძლიერნი არიან და უფრო მეტად 

ახორციელებენ ქვეყნაში მიმდინარე პროცესებში ჩართულობას, როცა 

ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდანაც მათ თანადგომა და მხარდაჭერა აქვთ. 

ნიშანდობლივია, რომ ამ შემთხვევაში, ისინი შორს არიან ეგრეთ წოდებული 

დონორის „კარნახისაგან“, რომელიც ხშირია ჩვენს დღევანდელ მოცემუ-

ლობაში. 

2014 წლის 27 ივნისს, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, ხელი 

მოეწერა ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რომელიც, სხვა საკითხებთან 

ერთად, გულისხმობს ხელისუფლების გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდე-

ბულების გაზრდას, კარგი მმართველობის პრინციპების დანერგვას, ადა-

მიანთა თავისუფლებასა და თანასწორობაზე დამყარებული სისტემების 

შექმნას, ძლიერ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, როგორც სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზებულ ნაწილსა და ხელისუფლების პოლიტიკაზე 

ზეგავლენის მატარებელ სუბიექტებს,  მათ შეუძლიათ, კრიტიკული როლი 

ითამაშონ ევროპულ ოჯახში სრულფასოვანი გაწევრიანების გზაზე. საკვლევ 

თემასთან მიმართებაში, ყურადღება იქნა გამახვილებული მნიშვნელოვან 

დოკუმენტზე _ ევროკავშირის სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო საზო-

გადოებასთან თანამშრომლობისათვის. 
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დოკუმენტი დამტკიცებულია ევროკავშირის წარმომადგენლობის 

ხელმძღვანელისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ 2014 

წლის 21 ივლისს.  დოკუმენტში ჩანს, რომ  2012 წლის შემდეგ პოლიტიკის 

საკითხებში, დიალოგისა და ადვოკატირების საქმეში საგრძნობი წინსვლა 

შეინიშნება. ეს გარკვეულწილად ხელისუფლებასთან აზრიანი 

თანამშრომლობის მეტი შესაძლებლობის გაჩენითაა გამოწვეული. მეორეს 

მხრივ დონორებმა, ევროკავშირის და აშშ-ს განვითარების სააგენტოს 

ჩათვლით, საკმაო რაოდენობის ინვესტირება მოახდინეს ტრენინგებში 

ადვოკატირების, მონაცემებზე დაფუძნებული კვლევის, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობების, კომუნიკაციის და კოალიციების შექმნის სფეროში. 

ორგანიზაციებმა, რომელთაც ტრენინგები გაიარეს, დაიწყეს მთავრობასთან 

და პარლამენტთან თანამშრომლობა, რომლის დროსაც მაქსიმალურად 

ცდილობენ მიღებული ცოდნისა და უნარების გამოყენებას პოლიტიკის 

საკითხებზე თუ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობისას. 

 ამავე ქვეთავში ნაჩვენებია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებრივმა 

ორგანიზაციებმა აქტიური ჩართულობა განახორციელეს მოხალისეობის 

კანონის მიღებასთან დაკავშირებით. ვინაიდან, მოხალისეობა გარდა იმისა, 

რომ ხელს უწყობს უკეთესად მართვას, მისი როგორც მოვლენისა და 

ფენომენის სარგებელი, მოქალაქეთა საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის 

ამაღლებაა. საქართველოს პარლამენტი მანამდე არ ცნობდა მოხალისის 

ცნებას, რომელიც გარკვეულ პრობლემებს უქმნიდა სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი  ორგანიზაციების მუშაობას. 2014 წელს საქართველოს 

პარლამენტმა მიიღო კანონი მოხალისეობის შესახებ. აღნიშნულ კანონში 

მოხალისეობა განიმარტება, როგორც, ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი 

ცოდნითა და უნარებით ნებაყოფლობით და უანგაროდ შესრულებული 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა. დგინდება, რომ საქართველოს 

პარლამენტში ინიცირებულ ინიციციატივას, კანონი მოხალისეობის შესახებ, 

ჰქონდა კარგი წინაპირობა იმისათვის, რომ ამ მიმართულებით, სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და სახელმწიფოს მხრიდან ურთიერთ-
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თანამშრომლობით, შესაძლებელია ამ ინსტიტუტების გაძლიერება, რომე-

ლიც დიდ სარგებელს მოუტანს ქვეყანას, როგორც სოციალური, ისე ეკონო-

მიკური და პოლიტიკური განვითარების თვალსაზრისით (სადისერტაციო 

ნაშრომში განხილულია რამდენიმე წარმატებული ქვეყნის მაგალითი, სა-

დაც მოხალისეობას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ძლიერი სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორმირების პროცესში).  

აღნიშნული ქვეთავის მომზადებისას გამოყენებულ იქნა დისერტაციის 

ფარგლებში ჩატარებული კვლევის (2016 წელი, მარტი) შედეგები. 

 

დ ა ს კ ვ ნ ა 
 

როგორც ვხედავთ, სამოქალაქო საზოგადოებას განვითარების საკი-

თხის შესწავლა ძალიან რთული თემაა, მითუმეტეს იმ ქვეყნებისათვის, 

რომელნიც სულ ცოტა ხნის წინ დაადგნენ დემოკრატიული განვითარების 

გზას, დიდი მნიშვნელობა აქვს საკითხს, შესწევთ თუ არა მათ ძალა იმისა, 

რომ მოახდინონ ახლად მიღებული პრაქტიკის კონსოლიდაცია. ახალი 

პრაქტიკის დანერგვა. 

საქართველოსათვის, რომელმაც თავისი არსებობის მანძილზე რთული 

ისტორიული ქარტეხილები გამოირა, ამ გზაზე სიარული  ადვილი არ 

აღმოჩნდა, და ის კვლავ ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა, რომელშიც 

უმნიშვნელოვანეს როლს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება 

ასრულებს.შესავალშიც აღინიშნა, რომ დისერტაციაში შესწავლილი და 

გაანალიზებულია, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ევოლუციის 

პროცესი. მოხდა სამოქალაქო საზოგადოების დღევანდელი მდგომარეობის 

შეფასება, გაანალიზებულ იქნა სამოქალაქო საზოგადოების საერთაშორისო 

პრაქტიკა და დადგინდა, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს 

სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში. დასაბუთებულია ქვეყანაში 

სახელმწიფოსა და საზოგადოების ფუნქციები იმ პირობებისა და გარემოს 

შექმნისათვის, რომლებიც აუცილებელია ეფექტური სამოქალაქო საზოგა-

დოების ჩამოყალიბებისათვის. გამოვლენილია სამოქალაქო საზოგადოების 
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სოციალურ-პოლიტიკური პოტენციალი. მნიშვნელოვანია ნაშრომის ფარგ-

ლებში ცნების „სამოქალაქო საზოგადოება“ შემუშავება, რომელიც კვლევ-

იდან გამომდინარე, შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა _ სამოქალაქო საზოგა-

დოება, ინტერპერსონალური, საზოგადოებრივი ურთიერთობის ერთიანი 

სისტემაა, რომელიც მოიცავს სახელმწიფოს, მოქალაქეებს და საზო-

გადოებრივ ინსტიტუციებს. აქტორებს შორის ურთიერთობები დაფუ-

ძნებულია კანონით დარეგულირებულ პრინციპებზე. მასში შემავალ 

ინდივიდებს აერთიანებს საერთო ინტერესები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 

კულტურულ, სოციალურ სფეროში მოქმედებისათვის. 

კვლევის შედეგად დადგინდა: 

  1. საქართველოს თავისი ისტორიის მანძილზე, საკმაოდ სერიოზული 

გამოცდილება აქვს სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

მუშაობის ჩამოყალიბების და განვითარების თვალსაზრისით. თავის დრო-

ზე ამ ორგანიზაციებმა უდიდესი როლი შეასრულეს საქართველოში საზო-

გადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესში. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ისტო-

რიული, შედეგებზე ორიენტირებული გამოცდილება, გათვალისწინებულ 

იქნას დღევანდელი ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების მხრი-

დან. 

2. სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმინობაში ნაკ-

ლებად პრიორიტეტულია განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 

მიმართულებები, რაც აბრკოლებს დასავლური ფასეულობების გავრცელე-

ბას ქვეყანაში. მნიშვნელოვანია, სამოქალაქო განათლებას მიექცეს განსაკუთ-

რებული ყურადღება, რათა საზოგადოებამ გაითავისოს და აღიაროს ის ძი-

რითადი ნორმები და ფასეულობები, რომელიც ხელს შეუწყობს დემოკ-

რატიული სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას. ამასთან ერთად, კულ-

ტურა, განათლება და მეცნიერება, გახდეს პრიორიტეტული, ამაში სამო-

ქალაქო საზოგადოებამ უნდა შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი. 

3. საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე, სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, იგივე საგადასახადო პრინციპით 
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იბეგრებიან, როგორც დიდი ბიზნეს ორგანიზაციები. იმისათვის, რომ 

გაძლიერდეს სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მნიშვნელოვა-

ნია, ამოქმედდეს 1%-იანი დაბეგვრის მექანიზმი (როგორც ეს დისერტაციაში 

განხილული რამდენიმე წარმატებული ქვეყნის მაგალითით ვლინდება), 

რომელიც,  გადამხდელის მიერ საშემოსავლო გადასახდის 1%-ის გადაცემას 

გულისხმობს  სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციისათვის. 

4. სოციალური მომსახურების სერვისებით დაკავებულ სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს უჭირთ საქმიანობის გაგრძელება, რადგან 

სოციალური მომსახურების მიწოდების მეთოდიკაში მოხდა ცვლილებები, 

ვინაიდან შემცირდა სოციალური მომსახურების სახელმწიფო კონტრაქტე-

ბის რაოდენობა. იმისათვის რომ სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანი-

ზაციებმა გააგრძელონ მუშაობა, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან 

დაუწესდეთ საგადასახადო შეღავათები. 

5.  ამ ეტაპზე, არ არსებობს მოხალისეობის განვითარებისათვის სტრა-

ტეგია, რომლის ფარგლებშიც განისაზღვრება მოხალისეობის ინსტიტუტის 

სამართლებრივი ასპექტები, მისი პოპულარიზაციის მექანიზმები, ცნობიე-

რების ამაღლება ამ საკითხთან მიმართებაში.  საერთაშორისო და ადგილობ-

რივი სპეციალისტების, ექსპერტების დახმარებით უნდა შემუშავდეს 

შესაბამისი სტრატეგია, რომლის შემუშავებაში მნიშვნელოვანია სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა. 

6. მოქმედი კანონმდებლობა არ იძლევა საკმარის სტიმულს ქველ-

მოქმედების განვითარებისათვის, შესაბამისად, არ არის სათანადოდ გან-

ვითარებული ფილანტროფია,  საჯარო სექტორში  აზრი ორადაა გაყოფილი 

იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახის კანონი უნდა არეგულირებდეს 

მსგავსი ტიპის სამუშაოს. უნდა შემუშავდეს კანონი ფილანტროფიასთან 

დაკავშირებით, ვინაიდან ეს ხელს შეუწყობს საზოგადოების სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ამ კანონის შემუშავებაში მნიშვნელო-

ვანია სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. 
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7. არ არსებობს საკანონმდებლო წამახალისებელი რეგულაციები, რო-

მელიც წაახალისებს სოციალურ მეწარმეობას. სოციალური სერვისების მიმ-

წოდებელი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც ბიზნესის სფეროში 

მომუშავე ორგანიზაციების საგადასახადო რეგულაციებში იმყოფებიან. 

მნიშვნელოვანია  ამ  კუთხით ახალ საკანონმდებლო რეგულაციაზე მუშა-

ობა. 

8. დონორები ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ და ნაკლებად აფინანსებენ 

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ისეთ პროგრამებს, რომე-

ლიც ინსტიტუციურ განვითარებას უწყობენ ხელს. ხშირად სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს დონორების დღის წესრიგზე უხდებათ 

მორგება, აქედან გამომდინარე, ეს მიდგომა ხელს უშლის სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარებას, ვინაიდან, სამოქალაქო 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, თავისი მიზნებიდან გადახვევა უწევთ. ეს 

ზიანს აყენებს ორგანიზაციის განვითარებას და იმ ჯგუფებს, რომლებთანაც 

ეს ორგანიზაციები მუშაობენ. მნიშვნელოვანია, დიალოგის დაწყება 

დონორებსა და სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის. 

9. დაბალია დევნილი საზოგადოების (დღევანდელი მონაცემებით 

268.477 ადამიანია დევნილი) ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარების პროცესებში, მნიშვნელოვანია, ამ კუთხით იმუშაოს როგორც 

სახელმწიფომ, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა და 

საერთაშორისო დონორებმა, რათა დევნილმა საზოგადოებამ შეძლოს 

საკუთარი თავის რეალიზაცია და გაუჩნდეთ განცდა, რომ ისინიც მონაწი-

ლეობენ ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესებში.  

10.  საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას,  აქვს გარკვეული გამო-

ცდილება კოალიციების შექმნისა და მოქმედებისა, მაგრამ,  მნიშვნელოვანია 

თემატური და რეგიონალური კოალიციების მრავალფერეოვნების დანერგ-

ვა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის კუთხით განსა-

კუთრებულ როლს შეასრულებს. მოცემულ ეტაპზე, მცირეა სახელმწიფოს 

მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსება, 
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მაგრამ ის შესაძლებლობები, რომელიც არსებობს, სამოქალაქო საზოგადოებ-

რივმა ორგანიზაციებმა მაქსიმალურად უნდა გამოიყენონ.  

 11. სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს დაბალი ცნობიერება იმასთან 

დაკავშირებით, რომ მთავრობა, მათ მიერ დაქირავებული მოსამსახურეები 

არიან და ხალხის ინტერესებზე ორიენტირებულნი უნდა იყვნენ. თითო-

ეულმა ინდივიდმა უნდა გააცნობიეროს, რომ მას დიდი წვლილის შეტანა 

შეუძლია ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში. საქართველოს სამინისტ-

როებთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფები, რომელშიც სამოქალაქო 

საზოგადოების წარმომადგენლებიც არიან ჩართულნი, მუშაობენ მეტნაკ-

ლები წარმატებით. მიზეზი ამისა არის ნაწილი სამინისტროების მხრიდან 

შესაბამისი პრაქტიკის  არქონა. მნიშვნელოვანია,  სამინისტროების მხრიდან 

მეტი პრაქტიკული აქტივობები იქნეს სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების ჩართულობით, გადაწყვეტილების მიღების დროს.  

 12. სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მართალია 

იყენებენ კოალიციური მუშაობის პრაქტიკას, მაგრამ  საჭიროა უფრო მეტი 

მსგავსი პრაქტიკის გაერთიანებების არსებობა სხვადასხვა, ქვეყნისათვის 

პრიორიტეტული მიმართულებების გათვალისწინებით, რათა მათ უკე-

თესად შეძლონ ადვოკატირების კამპანიის გაწევა და შესაბამისად საზო-

გადოების ინფორმირებულობა. 

 13. მედია საშუალებები პრაქტიკულად გაცილებით ნაკლებ დროს 

უთმობენ საზოგადოებრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ განხორციე-

ლებულ საუკეთესო მაგალითების გაშუქებას, ვიდრე ძალადობრივი 

სიუჟეტების მომზადებას და მის პოპულარიზაციას. ხშირ შემთხვევაში, 

მედია საშუალებები საზოგადოებას აწვდიან გადაუმოწმებელ ინფორმაციას, 

ან ისეთი სახის ინფორმაციას, რომ საზოგადოებას არ უტოვებენ სააზროვნო 

სივრცეს. მოვლენების კრიტიკულად შეფასების საშუალებას, რომელიც 

პირდაპირ კავშირშია საზოგადოების ზოგადი განათლების საკითხებთან. 

მნიშვნელოვანია, მედია ხელს უწყობდეს საზოგადოების ზოგად განათ-
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ლებას, იგი ანგარიშვალდებული უნდა იყოს საზოგადოების წინაშე. მედია 

პირდაპირ და ირიბად არ უნდა იწვევდეს ძალადობას.  

14.  2012 წლის არჩვენების შემდეგ მედია უფრო გახსნილია და გათავი-

სუფლებულია პოლიტიკური გავლენებისაგან. მნიშვნელოვანია ეს შესაძ-

ლებლობები გამოიყონოს სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, 

რათა მათი ცნობადობა ამაღლდეს. 

 15. დღეს არსებული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

მხრიდან ადგილი აქვს ფინანსურ გაუმჭირვალობას (საქართველოში მოქმე-

დი კანონის თანახმად ა(ა)იპ-ი გათავისუფლებულია მსგავსი ვალდებუ-

ლებისაგან), რომელიც ხელს უშლის საზოგადოებრივი ინტერესების დაკ-

მაყოფილებას, მნიშვნელოვანია არა მარტო გამჭირვალობის ხარისხის, არა-

მედ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან ჩართულობის ხარისხის გაზრდა.  

 

 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

მოხსენებულია ორ სემინარში: 

1. „პოლიტიკური ისლამი და მსოფლიოს თანამედროვე გამოწვევები“ 

2. „რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში“ 

 

მოხსენიებულია 3 კოლოქვიუმში:  

1. „სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების საკითხი პოსტსაბჭოურ 
საქართველოში“ 

2. „სამოქალაქო განათლების როლი თანამედროვე საზოგადოების 
ფორმირების პროცესში“  

3. „მედია და სამოქალაქო  საზოგადოება საქართველოში“ 

 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი გამოქვეყნებულია შემდეგ შრო-

მებში:  

1. „სამოქალაქო განათლება, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების 

შესაძლებლობების განვითარების და ჩართულობის განმსაზღვრელი 
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ინსტრუმენტი, დემოკრატიის მდგრადობის შენარჩუნების საშუა-

ლება“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტი-

კალები“, №33 , 2016, გვ.157-164   

2. „სამოქალაქო კულტურის ჩამოყალიბება და სამოქალაქო განათლების 

პრობლემები“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო 

ვერტიკალები“, №33 , 2016,  გვ. 210-219   

3. „კონფესიური ურთიერთობა თანამედროვე საქართველოში“ საერთა-

შორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“, № 

4, (32) 2014, გვ. 34-47 

მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში: 

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, 

სტუ,  თბილისი, 2015 

2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ძირითადი რელიგიური 

კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების 

პრობლემური საკითხები“ თსუ,თბილისი, 2014. 

 

 

 


