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The role of non-govermental organizations in establishing open governance 
in Georgia 

Abstract 

The dissertation deals with the democratic functions of non-governmental organizations 
in the state in order to establish open government. This model should facilitate public 
participation in public administration and increase public accountability of state institutions as 
the main feature of a developed country is an effective public administration system, which is 
guaranteed by communication with the public. The fact that Georgia is in the process of 
democratic transformation and faces a number of challenges in introducing the principles of 
open governance and decentralization is also taken into account. It is the analysis of these 
challenges and the search for ways to address them that generates a wave of new reforms that 
ensure transparent, open, effective and efficient governance. The involvement of non-
governmental organizations implies the monitoring and restriction of the exercise of power by 
the state in a democratic state, and their democratization - in an authoritarian state. 

The text of the dissertation is presented in 170 pages typed on a computer. It includes an 
introduction, a review of the literature, the results obtained on the basis of scientific research 
conducted by the author and its judgment and conclusion. 

The introduction talks about the urgency of the dissertation topic and its practical 
significance. The purpose, objectives, subject, scientific novelty of the paper, theoretical-
methodological bases of the research are presented, the theoretical and practical significance of 
the dissertation research is defined. The main results of the paper are formulated. 

The results and their judgment include the views expressed by the author on the topic of 
scientific research. The first chapter of the paper deals with the shortcomings identified within 
the framework of the Open Government Partnership (OGP) project, during the development of 
plans by the Open Government of Georgia or the Open Parliament, and the mechanisms for 
their possible replacement as well as legislative regulations on cooperation with non-
governmental organizations which will meet the challenges of the Open Government Initiative 
(OGP) and will also be acceptable to the reality of Georgia. The issue is considered to be quite 
a topical problem within the program and requires the introduction of specific methods to 
eliminate it. 

The second chapter of the paper deals with non-governmental organizations, considering 
their pecularities, discusses the characteristics, structure and functions of organizations. The 
historical stages of the origin of non-governmental organizations are presented. 

The third chapter of the paper discusses the experience of foreign countries in the field of 
cooperation between public and non-governmental organizations. The focus is on the practice 
of exemplary member states of the Open Government Partnership (OGP) and the methods 
already implemented and proven by them which sets an example for countries interested in the 
problem. 

The fourth chapter of the paper deals with the discussion of non-governmental 
organizations in Georgia, deficiencies and shortcomings identified in their functioning. A 
statistical study is presented in the form of a questionnaire to highlight the problem and 
suggestions are made to eliminate them. 

The paper proposes the following suggestions: It is mandatory to create a unified 
electronic database that reflects the data of non-governmental organizations to give the 
population a full view of the organization if they are interested; To minimize the dependence 
of non-governmental organizations on the sponsor, to make available to all interested parties 
the identity of the donor organization, which will be a guarantee to increase public confidence 
in the organization; Make NGO funding transparent and electronically accessible to 
stakeholders; The paper also proposes and presents a study on the proposal that the population 
itself become a sponsor of the N(N)LE, a proposal based on the practice of exemplary 
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Partnership member states; Involvement of independent non-governmental organizations for 
the establishment of open government should be defined by law and should not depend on the 
good will of the government; Recommendations developed by non-governmental organizations 
should be made public before submission, which should be reflected in the involvement of the 
population; Make direct cooperation between ministries, senior officials and non-governmental 
organizations mandatory; Order #N-9 of the Head of the Accounting, Reporting and Audit 
Supervision Service as of 26.05.2018 to make amendments to the articles 1.5. and 1.6 To ensure 
the transparency of the activities and revenues of non-governmental organizations; It is 
recommended that through democratic engagement, a platform be established for significant 
dialogue between government and non-governmental organizations, as well as between 
parliament and non-governmental organizations. Also open governance within the framework 
of the partnership for transparency and openness, to ensure the statistical accounting/processing 
of the Non-Profit (Non-Commercial) Legal Entities address in the public database; The paper 
also includes a proposal for reforms to be implemented within the framework of the Open 
Parliament project, which implies openness of legislative initiatives. In particular, the 
legislature should ensure that statistics are produced in connection with the submission of 
legislative initiatives, which will be electronically accessible to any interested party. 

The report sets out the problems identified with the involvement of non-governmental 
organizations in the development of Georgia's commitments to the Open Government 
Partnership (OGP). The report states that it is better to take into account the practice of the Open 
Government Partnership (OGP) member countries, recommendations for cooperation between 
public and non-governmental organizations, and by reconciling the legal norms in Georgia to 
determine the regulation of non-governmental organizations so that their operation is legitimate 
and effective. Consequently, the involvement of non-governmental organizations in the 
framework of open government will make governance open and transparent, which in itself will 
introduce the practice of broad public participation and will directly affect their well-being 
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საქართველოს სახელმწიფოში უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე გან-

ხორციელებულმა ცვლილებებმა, მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია თანამედროვე 

საქართველოს საზოგადოებრივი ცხოვრების სფეროზე. დღეს ქვეყანაში მიმდინა-

რეობს პოლიტიკური სისტემის დემოკრატიზაციისა და სამოქალაქო ფორმირების 

პროცესი, საფუძველი ეყრება ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის თვისობ-

რივად ახალი ტიპის ურთიერთობების ჩამოყალიბების ეტაპს, რაც საფუძველი 

ხდება ღია მმართველობის დამკვიდრებისა და გულისხმობს სახელმწიფოსა და 

საზოგადოების, როგორც თანასწორი სუბიექტების, ერთობლივ მმართველობას, 

საჯარო მომსახურების გაუმჯობესბის მიზნით. ნაშრომში მათავარი აქცენტი 

გაკეთდა სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების (საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციები; მესამე სექტორის; NGO-ს სახით) ურთიერთობაზე. 

კვლევის მთავარი ინდიკატორები ეყრდნობა ერთ-ერთ ყველაზე ავტორი-

ტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის USAID-ის მიერ გამოქვეყნებულ ყოველ-
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წლიურ კვლევებს, რომელიც აფასებს ღია მმართველობა პარტნიორობის წევრ 

ქვეყნებში არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგრადობის კოეფიციენტს.  

ნებისმიერი ქვეყნისთვის აუცილებელია საჯარო მმართველობის ეფექტიანი, 

გამართული და მოქნილი სისტემის არსებობა/ფუნქციონირება. მისი განვითარების 

წინაპირობა კი ქვეყანაში ღია მმართველობის დამკვიდრების ახალი გზების 

მოძიების აუცილებლობაა. სადისერტაციო ნაშრომში ერთ-ერთ საშუალებად განხი-

ლულია არასამთავრობო ორგანიზციების ჩართულობა ღია მმართველობის 

დამკვიდრების პროცესში, რადგან ამ ორგანიზაციებს შესწევს უნარი სახელ-

მწიფოები საზოგადოებისადმი უფრო ანგარიშვალდებულნი გახადონ გამჭვირვა-

ლობის გაზრდით, საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერებით და 

მოქალაქეების ინფორმირებულობის ხელშეწყობით. 

არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქციის გათვალისწინებით, ნაშრომში 

ორგანიზაციები დაიყო დონეების მიხედვით, რათა მკითხველმა ნათლად დაინახოს 

კვლევაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების რაოდენობრივი და 

ხარისხობრივი გადანაწილება სექტორულ დონეებში სხვადასხვა ინდიკატორებზე 

დაყრდნობით. სადისერტაციო თემის შინაარსიდან გამომდინარე აქცენტი გაკეთდა 

ღია მმართველობა ფორუმის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომელთა 

მმართველობაში მონაწილეობას ღია მმართველობა პარტნიორობის გამოწვევების 

გათვალისწინებით უშვებს ხელისუფლება.  

ნაშრომში გამოიკვეთა ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხი საერთაშორისო 

დონორ ორგანიზაციების ანონიმურობასთან დაკავშირებით, რაც მნიშვნელოვნად 

აისახება არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციებსა და ხედვების ჩამოყალი-

ბებაში და საერთო ჯამში ქმნის უნდობლობის განცდაც საზოგადოებაში (თემის 

ფარგლებში ჩატარდა სოციოლოგიური კვლევა საზოგადოების აზრის შესწავლის 

მიზნით.) 

არასამთავრობო ორგანიზაცია წორედ მაშინ იძენს რეალურ სახეს და მისი 

საქმიანობა ეფექტურია, როდესაც მოსახლეობა მას ეჭვის თვალით არ უყურებს. მისი 

დაფინანსების მხარე გამჭვირვალეა და არ იწვევს უნდობლობას. ასეთ შემთხვევაში 

ხელისუფლება დემოკრატიული პრინციპებზე დაყრდნობით, მმართველობაში 

უშვებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობას და მმართველობას ხდის 

ღიას და გამჭვირვალეს. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა 



6 

პოლიტიკური პრობლემების გადაწყვეტაში, ქვეყნის სტაბილური განვითარების და 

მტკიცე სახელმწიფოებრივი ორგანიზმის ჩამოყალიბების გარანტია. 

ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP) პროექტის ფარგლებში მიჩნეულია, 

რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ფუნქციონირება ქვეყანაში დემოკრატიული 

წყობილების არსებობის ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა. სახელმწიფო 

მართვის ეფექტიანობის გაზრდის თვალსაზრისით, ორგანიზაციებმა შესაძლე-

ბელია პირდაპირი როლი ითამაშონ და ხელი შეუწყონ დემოკრატიის განმტკიცებას, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სახელმწიფო უშვებს მმართველობაში არასამ-

თავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის შესაძლებლობას, როგორც ღია 

მმართველობის წევრი ქვეყანა. 

აღსანიშნავია, რომ ეს თემა შედარებით ახალია და იგი დინამიურად 

ვითარდება. შესაბამისად მისი მრავალი ასპექტი ჯერ კიდევ შეუსწავლელია და 

საჭიროებს საფუძვლიან კვლევას. რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტი-

ტუციური პროცესების სწორად წარმართვა, თანამედროვე სახელმწიფოს 

განვითარების აუცილებელი და თანმდევი ფაქტორია. ნაშრომის ქრონოლოგიური 

ჩარჩო ეფუძნება ძირითადად საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 

1991 წლიდან დღემდე არსებულ პერიოდს. სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყა-

ლიბების, განვითარების და მათი ფუნქციონირების თვალსაზრისით. 

„სოციალური სახელმწიფო“ სამოქალაქო განათლების ლექსიკონის მიხედვით 

განმარტებულია, როგორც „დემოკრატიული სახელმწიფო“. თუკი სახელმწიფო 

ისწრაფვის გახდეს სოციალური სახელმწიფო და ემსახუროს თავის მოქალაქეებს, 

უპირველეს ყოვლისა უნდა იზრუნოს მათი უფლებების დაცვასა და რეალიზაციაზე 

და ისეთი მმართველობის მოდელის შექმნაზე, რაც საშუალებას მისცემს თითოეულ 

მოქალაქეს სახელმწიფო მმართვაში მეტი მონაწილეობის და ჩართულობის 

შესაძლებლობას. დღესდღეობით სხვა ქვეყნების მაგალითს თუ გადავხედავთ და 

შედარებებს მოვახდენთ დავრწმუნდებით, რომ ქვეყნის დემოკრატიული 

განვითარების და სახელმწიფოს ეფექტური ღია მართვის მექანიზმის 

შემუშავებისთვის, სახელმწიფო მთელი რიგი გამოწვევების წინაშე დგას. ამ 

გამოწვევების გაანალიზებით და მათი გადაჭრის გზების ძიებით ასევე ღია 

მმართველობა პარტნიორობის (OGP) წევრ ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკაზე 

დაყრდნობით, კვლევის შედეგად ნაშრომში წარმოდგენილია რეკომენდაციები. 
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საკვლევის თემის აქტუალობა: 

საზოგადოების განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი დატვირთვა მოდის 

საჯარო მმართველობაზე, რომელსაც გააჩნია რეალური უნარი მართოს, როგორც 

ადამიანური, ისე საზოგადოებრივი ურთიერთობები, აუცილებელია ქვეყანაში 

არსებობდეს დამოუკიდბელი, ღია, გამჭვირვალე არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

რომელთა დემოკრატიული ფუნქციონირება ქვეყანაში ხელს შეუწყობს ღია 

მმართველობის დამკვიდრებას. ამ მოდელმა ხელი უნდა შეუწყოს საჯარო 

მმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობასა და სახელმწიფო ინსტიტუტების 

საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას. რაც წარმოადგენს ჩემი 

სადისერტაციო თემის აქტუალურ მხარეს. 

თემა აქტუალურია არა მხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული 

თვალსაზრისითაც, რაც განპირობებულია ქვეყანაში სოციალური სისტემის 

განვითარების ტენდენციებით, საკუთრივ ღია მმართველობის დამკვიდრების 

რეფორმებით და ასევე მთელი რიგი ფაქტორებით. ადამიანებს ყოველთვის 

აინტერესებდათ და აინტერესებთ სახელმწიფო მართვისა და ორგანიზაციის 

საკითხები, საზოგადოებრივი ურთიერთობების ოპტიმალურად დარეგულირების 

წესები და მეთოდები, სახელმწიფოსა და ადამიანის ურთიერთდამოკიდებულების 

უფრო მისაღები ფორმები. ხალსის ინტერესის მატარებელ არასამთავრობო ორგანი-

ზაციას შესწევს უნარი მმართველობაში ჩართულობით გაატაროს მოსახლეობის 

ინტერესი და მმართველობა გახადოს მეტად ღია და გამჭვირვალე.  

კვლევის მიზნები და ამოცანები: არასამთავრობო ორგანიზაციების 

დემოკრატიული ფუნქციები დემოკრატიულ სახელმწიფოში. დამოუკიდბელი, ღია, 

გამჭვირვალე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩამოყალიბება, რომელთა 

ჩართულობით საქართველოს სახელმწიფო წარმატებას მიაღწევს ღია 

მმართველობის დამკვიდრების გზაზე. ნებისმიერი განვითარებული ქვეყნის 

უმთავრესი მახასიათებელია მისი საჯარო მმართველობის ორგანიზაციების 

ეფექტიანი ფუნქციონირება. განვითარებული სახელმწიფო მუდმივად უნდა 

ისწრაფვოდეს ქვეყნისა და სახელმწიფოს განვითარებაზე. ამ თვალსაზრისით 

სახელმწიფოს წინაშე მრავალი ამოცანაა განსახორციელებელი.  

კვლევის მიზანია არასამთავრობო ორგანიზაციების მნიშვნელობის ჩვენება და 

საქართველოში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაკლოვანი მხარეების 
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წარმოჩინება. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ 

ძალაუფლების განხორციელების მონიტორინგს და შეზღუდვას, პოლიტიკური 

მონაწილეობის სტიმულირებას, მოქალაქეთა პოლიტიკური ცნობიერებისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლებას, დემოკრატიული მოქალაქეობრიობის მოვალეობათა და 

უფლებათა აღიარებას. სამოქალაქო საზოგადოებაში ორგანიზაციული 

მონაწილეობას, მმართველობაში მონაწილეობის შესაძლებლობას, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დონეზე და ა.შ. რაც რეალურად საქართველოში 

რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ან ვერ ასრულებენ. 

საკვლევი თემის ამოცანაა, გამომწვევი მიზეზების კვლევა/დადგენა და გამოსავლის 

მოძებნა. რის შედეგადაც რეკომენდაციები და გეგმა წარედგინება საქართველოს ღია 

მმართველობა პარტნიორობას, როგორც ინიციატივა და მიღების შემთხვევაში 

სახელმწიფოს ნაკისრ ვალდებულებად ჩამოყალიბდება, რომელიც შემდგომ 

მიიღებს კანონპროექტის სახეს. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე:  

აღნიშნული თემის კვლევისას ამ სფეროში არსებული პრობლემების 

ახლებური ხედვა და შემუშავებული დასკვნები, რეკომენდაციები საყურადღებო 

სიახლე იქნება. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს, დოქტორანტებს, 

მმართველობის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს, პოლიტიკოსებს, იურისტებს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს, და ამ მეცნიერებით დაინტერესებულ ყველა 

მკითხველს. 

არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოყენება შეუძლიათ ინდივიდებს მთელ 

მსოფლიოში ისინი იმართებიან და კორდინირებული არიან არა სახელმწიფოს 

არამედ კერძო პირების მიერ და მათი მმართველობაში ჩართვით, (რაც გამყარებული 

იქნება კანონით) მიიღწევა ეფექტური შედეგი იმ მოთხოვნებზე და 

ვალდებულებებზე რაც საქართველოს სახელმწიფომ იკისრა ღია მმართველობა 

პარტნიორობის მიმართ. რაც სადისერტაციო თემის სიახლეა, ასევე სიახლე იქნება 

შემდგომ კვლევისას გამოვლენილი ის გარემოებები, რაც ჯერ არ არის დანერგილი 

საქართველოში და რაც შესაძლებელია საფუძველი გახდეს რიგი რეფორმებისა. 

კვლევის შედეგების დაჯამებით გაირკვევა ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც 

დღესღეობით მეტად პრობლემური და შეიძლება ითქვას საფრთხის შემცველია 

ქვეყნისთვის. კვლევის შედეგები შესაძლებელს გახდის უფრო ღრმად ჩავწვდეთ 
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სახელმწიფოსა და საზოგადოების ურთიერთობის ფენომენს, რაც გაზრდის 

საზოგადოებაში საჯარო მმართველობისადმი და მისი სხვადასხვა ფორმებისადმი 

დამოკიდებულებასა და ავტორიტეტს. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძველი.  

ნაშრომის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძველია ზოგადი თეორი-

ების ანალიზი. მისი ემპირიული ნაწილი დაფუძნებულია წერილობით წყაროებზე 

და ძირითადად თვისობრივ კვლევაზე, რადგან სწორედ ასეთ კვლევას შეუძლია 

სხვადასხვა სუბიექტსა და ობიექტს შორის სოციალური ქცევის, ურთიერთქმე-

დების, მათი აღქმების და გამოცდილების ახსნა. (ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვა, 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ) გამოკითხვის ინტერვიუს მიმართულებას განსაზღვრავს 

საკვლევი პრობლემა.  

საკვლევ თემაზე მუშაობისას გამოყენებულია სისტემური, სტრუქტურულ-

ფუნქციონალური, კომპლექსური მიდგომის მეთოდები. ანალიზის, სინთეზის, 

დედუქციის, ინდუქციის, შედარების მეთოდები. კვლევა ეყრდნობა ეკონომიკური 

და რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდებს, უცხოელი და ადგილობრივი სამეცნიერო 

და პრაქტიკოსი ექსპერტების დასკვნებსა და შეფასებებს, ღია მმართველობის წევრ 

ქვეყნების პრაქტიკას, მათი მიღწევებისა და შედეგების გათვალისწინებით, 

სტატისტიკური მონაცემების ანალიზს. რამაც ხელი შეუწყო თემის სიღრმისეულ 

განსჯას. 

კვლევის ემპირულ ბაზას წარმოადგენს: საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მასალები/რეკომენდაციები. რომელთა გათვალისწინებით რიგმა სახელმწიფოებმა 

მიაღწიეს შედეგს, არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორმირებისა და მათი 

მმართველობაში ჩართულობის კუთხით.   

კვლევის საგანი და ობირქტი: 

სადისერტაციო კვლევის ობიექტს წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზა-

ციები, მათი მიზნები, საქმიანობა და მონაწილეობა სახელმწიფს ღია მმართვაში. 

მართვის ეფექტიანობის და ღიაობისთვის ხელისშემშლელი სამართლებრივი 

ხარვეზები და პრობლემები საქართველოში. ხოლო საგანს წარმოადგენს ამ 

პრობლემათა კვლევა, შესწავლა, გაანალიზება და მათი გადაჭრის გზები და 

მექანიზმები. ღია მმართველობის მოდელის განხორციელება არასამთავრობო 

ორგანიზაციების დონეზე საქართველოში. 
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სადისერტაციო კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

კვლევის შედეგები შესაძლებელს გახდიდის განვსაზღვროთ კვლევის 

პრაქტიკული მნიშვნელობა. არასამთავრობი ორგანიზაციებმა ხელი უნდა შეუწყონ 

სახელმწიფოს, რათა მან გახადოს საკუთარი მმართველობა უფრო მეტად გამჭვირ-

ვალე, ხელმისაწვდომი, ინოვაციური და ღია მოქალაქეთათვის. კვლევის შედეგები 

შესაძლებელს გახდის განვსაზღვროთ კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა, 

იდეების თავისუფალი და ორმხრივი გაცვლა, მოქალაქეებისათვის ზუსტი ინფორ-

მაციის მიწოდება, რადგან სამთავრობო გადაწყვეტილებებისადმი მხარდაჭერა 

დემოკრატიული მართველობისათვის ფასეულობას წარმოადგენს.  

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში 

მნიშვნელოვანი ადგილი დაიმკვიდრა. რეალურად საზოგადოების მართვის 

ინსტრუმენტად გადაიქცა, რომელშიც ჰარმონიულად არის შერწყმული კერძო და 

სოციალური ინტერესები. რამდენადაც დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემა 

ხალხის ნების უზენაესობას გულისხმობს, ამიტომ, საზოგადოებასთან 

მიზანმიმართული კონსტრუქციული ურთიერთობა ამ სისტემის აუცილებელი 

პირობაა, რაც პრაქტიკულ დონეზე უნდა აისახოს.   

 არასამთავრობო ორგაანიზაციები ემყარება ადამიანის თავისუფლებებს და 

კერძო ინტერეს  

არასამთავრობო ორგანიზაციები ზღუდავს ხელისუფლების ძალაუფლებას; 

არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს ხელისუფლების კონტროლს 

(რათ დაფიქსირდეს და აღმოიფხვრას კანონის დარღვევის ფაქტები) 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ შეუძლია ხელისუფლების ფუნქციების  

შესრულება (იგი ვერ გამოსცემს კანონს და ვერ აღასრულებს მართლმსაჯუ-

ლებას, მაგრამ მას შეუძლია აიძულოს ხელისუფლება გარკვეული კორექტივები 

შეიტანოს თავის საქმიანობაში.) 

ადგილობრივი მმართველობის დემოკრატიზაცია მჭიდროდ უკავშირდება 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას. რაც საბოლოო ჯამში ქმნის ღია მმართვე-

ლობას. კვლევის პრაქტიკული მნისვნელობაც სწორედ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მნიშვნელობის/როლის გამოკვეთა, მათი ფუნქციების რეგული-

რებაა. რათა არასამთავრობო ორგანიზაციების ღია მმართველობაში ჩართვას 

ქონდეს ეფექტი, ღიაობის და გამჭვირვალობვის თვალსაზრისაით.  
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ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი შედგება  

რეზიუმის, შესავალის, ლიტერატურის მიმოხილვის, ოთხი თავის, დასკვნის, 

რეკომენდაციებისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან, მთლიანობაში 

მოიცავს კომპიუტერული წესით ნაბეჭდ 144  გვერდს.  მისი შინაარსი შემდეგია 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. სახელმწიფოს ღია მმართველობის ფორმირება და მისი აუცილებლობა 

დემოკრატიზაციის პროცესში 

1.1. მართვის ცნება და მისი განვითარების ისტორიული ექსკურსი 

1.2. საჯარო მმართველობის რეფორმა და ღია მმართველობის დამკვიდრების 

აუცილებლობა საქართველოში 

1.3. ღია მმართველობის ინიციატივის (OGP) ძირითადი გამოწვევები და 

საქართველოსთან 10 წლიანი თანამშრომლობის შედეგები 

1.3.1. საქართველოს პირველი სამოქმედო გეგმა 2012-2013 

1.3.2. საქართველოს მეორე 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა 

1.3.3. საქართველოს მესამე 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა 

1.3.4. საქართველოს ღია პარლსმენტის სამოქმედო გეგმები 

1.3.5. საქართველოს მეოთხე 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა 

თავი 2. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ღია მმართველობის 

პროცესში 

2.1. არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნება და ისტორიული ექსკურსი 

2.2. არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადი მახასიათებელი 

2.3. არასამთავრობო ორგანიზაციების თავისებურებანი სტრუქტურა და 

ფუნქციები 

2.4. არასამთავრობო ორგანიზაციები განვითარებულ და განვითარებად       

ქვეყნებში 

თავი 3. საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციების  ურთიერთთანამშრომ-

ლობის საუკეთესო პრაქტიკა (პოლონეთის, უნგრეთისა და ესტონეთის 

მაგალითზე) 

3.1. პოლონეთის ქეისი 

3.2. უნგრეთის ქეისი 
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3.3. ესტონეთის ქეისი 

თავი 4. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში 

4.1. არასამთავრობო ორგანიზაციების დამკვიდრების პროცესი                        

საქართველოში 

4.2. საქართველოში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების           

ფუნქციონირება და ბიუჯეტი 

4.3. საკონსტიტუციო სასამართლოში პრაქტიკის ანალიზი 

4.4. საზოგადოების დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 

მათი ღია მმართველობაში ჩართულობის საჭიროების მიმართ 

დასკვნა 

ბიბლიოგრაფია 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

პირველ თავში სახელმწიფოს ღია  მმართველობის ფორმირება და მისი 

აუცილებლობა დემოკრატიზაციის პროცესში, განხილულია ზოგადად მართვის 

ცნება და  მისი განვითარების ეტაპები. რადგან ნებისმიერი სახელმწიფოს შენების 

გზაზე, ერის უმთავრეს საზრუნავს წარმოადგენს ისეთი ხელისუფლების 

ლეგიტიმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს, ერის სუვერენიტეტის 

რეალობას, მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ გვესაუბრა ღია მმართველობის 

დამკვიდრების აუცილებლობაზე საქართველოში.  განხილულია საქართველოში 

საჯარო მმართველობის განხორციელების კონსტიტუციური საფუძვლები. 

გამოყოფილია ძირითადი ღირებულებები სამართლებრივი და სოციალური 

სახელმწიფო, ლიბერალური და პლურალისტური დემოკრატია, ადამიანის 

უფლებები,  თანაზომიერება და სხვა. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ახალი მთავრობის ფორმირებაზე და  ნაკისრ 

ფართომასშტაბიანი ცვლილებებზე. ნაშრომის პირველი თავი ეხება ღია 

მმართველობა პარტნილორობის (OGP) პროექტის ფარგლებში,  საქართველოს ღია 

მმართველობისა თუ ღია პარლამენტის მიერ  გეგმების  შემუშავებისას, 

გამოვლენილ ხარვეზებს და მათი შესაძლო შეცვლის მექანიზმებს. არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან  თანამშრომლობის საკანონმდებლო რეგულაციებს. რაც 
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უპასუხებს ღია მმართველობა ინიციატივის (OGP) გამოწვევებს და ასევე მისაღები 

იქნება საქართველოს რეალობისთვის.  

საქართველო პარტნიორობას  მისი დაარსების 2011 წელს  შეუერთდა. 

შეიმუშავა არაერთი სამოქმედო გეგმა, რაც გვაძლევს საშუალებას ნაშრომში 

განვიხილოთ და შევაფასოთ საქართველოს, როგორც წევრი ქვეყნის  განვლილი 10 

წელი. თავიდან ამ მხრივ წარმოდგენილი იყო მხოლოდ მთავრობა, მაგრამ შემდგომ 

ეტაპობრივად ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP)  განხორციელებას 

შეუერთდა საქართველოს პარლამენტი, თბილისის მერია და მუნიციპალიტეტები, 

ხოლო 2020 წლიდან აჭარის უმაღლესი საბჭო. თითოეულ  სამოქმედო გეგმის 

განხილვამ მოგვცა საშუალება გაგვერკვია არასამთავრობო ორგანიზაციების 

ჩართულობის მოცულობა და ხარისხი. რომელიც ეყრდნობა  საერთაშორისო 

ორგანიზაცია USAID-ის მიერ ცენტრალური, აღმოსავლეთისა და ევრაზიის 

ქვეყნებისთვის მომზადებულ კვლევის შედეგებს, არასამთავრობო ორგანიზა-

ციების მდგრადი განვითარების ინდექსს. 

მეორე თავში  არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ღია მმართვე-

ლობის პროცესში, განხილულია ადგილობრივი და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციები სტატუსი და მათი როლი. შესწავლილია 

არასამთავრობო ორგანიზაციები: მიმართულების და თანამშრომლობის დონის 

მიხედვით, ასევე ორგანიზაციის ფუნქციისა და მაშტაბურობის, ძირითდი 

მახასიათებლების გათვალისწინებით. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების თავისუფალი საქმიანობა, მხოლოდ ისეთ 

სახელმწიფოებშია შეზღუდული, სადაც ავტორიტარული მთავრობა და 

დიქტატორული რეჟიმია. დემოკრატიულ საზოგადოებაში,  მათ მნიშვნელოვანი 

ადგილი უჭირავთ. რადგან მთავრობის მაკონტროლებელ ფუქციასთან ერთად, 

ითავსებენ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ღია და ინკლუზიური საზოგადოების 

ჩამოყალიბება, პოლიტიკის შემუშავება და სხვა.   

მესამე თავში განხილულია ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP) წევრი 

ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა, საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

ურთიერთთანამშრომლობის კუთხით. აღნიშნულია, რომ რიგ ქვეყნებში 

ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თავად გამოთქვეს ინტერესი არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაზე. რადგან მმართველობა უფრო გამჭვირვალე 
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და ხალხისთვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო. ბალტიის ზღვის ქვეყნების 

არასამთავრობო ორგანიზაციის ფორუმის წევრი ქვეყნები, ოფიციალურად 

აღიარებენ 2010 წელს ლიტვაში გამართულ ფორუმზე განხილულ საკითხებს, 

რომელიც ეხებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების არეალის გაფართოვებას. 

კერძოდ: 

 ყურადღება უნდა მიექცეს ყველა სექტორში არასამთავრობო ორგანიზა-

ციების ძალისხმევასა და მიღწევებს; 

 მიეცეს ხალხს შესაძლებლობა, უფრო ნათლად გაეცნონ  არასამთავრობო 

ორგანიზაციების საქმიანობას თუ რას აკეთებენ საზოგადოების 

ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე; 

 უზრუნველყოს არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმა, რათა 

განიხილონ საკითხები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თავიანთ საქმიანობის 

შესახებ და გააზიარონ თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება ერთმანეთთან. 

საკვლევი თემის მესამე თავში განხილულია ღია მმართველობა 

პარტნიორობის (OGP) წევრი ქვეყნების  პოლონეთის, უნგრეთის და ესტონეთის 

ქეისი. სამივე ქვეყნის მაგალითი აჩვენებს, უმაღლეს შედეგს საჯარო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ურთიერთთანამშრომლობის კუთხით. USAID-ის 

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მდგრადი განვითარების 

ინდექსის თანახმად, ესტონეთი და პოლონეთი აჩვენებენ მდგრადობის უმაღლეს 

დონეს მსოფლიოს მაშტაბით. ნაშრომში ყურადღება გამახვილდა ასევე იმ 

გარემოებაზე, რომ საქართველო როგორც  ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP) 

წევრი ქვეყანა სარგებლობს უფლებით თანამშრომლობაზე. ევროკავშირი, რომლის 

წევრი ქვეყანაც პოლონეთია, ხელს უწყობს ისეთი პროგრამების განხორციელებას, 

რომლებიც უზრუნველყოფს ხელისუფლებასა და არასამთავრობო ორგანიზა-

ციების თანამშრომლობის საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებას აღმოსავლეთ 

ევროპის ექვსი ქვეყნისათვის: საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, ბელორუსია, 

სომხეთი, აზერბაიჯანი.  

პოლონეთის, უნგრეთის და ესტონეთის სახელმწიფოს ხელისუფლების 

თანამშრომლობის ფორმები და დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაცი-

ების მიმართ არა მემურანდუმით, სტრატეგიით, კონცეფციით, ან სხვა 

სარეკომენდაციო ძალის მქონე დოკუმენტით განისაზღვრება, არამედ იურიდიული 
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ძალის მქონე დოკუმენტით კანონით რეგულირდება, რაც მეტად სტაბილურობის 

განცდას იწვევს. არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

დაფინანსება საშემოსავლო გადასახადიდან 1% მიმართვა ორგანიზაციის 

სასარგებლოდ ფინანსურად დამოუკიდებელს ხდის არასამთვრობო ორგანიზაციას. 

(ნაშრომში სამივე ქვეყნის მაგალითი დეტალურად არის განკილული.) 

ორგანიზაციებს ამ შემთხვევაში შეუძლიათ მიიღონ გრანტიც, თუმცა უნგრეთის 

კანონი მკაცრად განსაზღვრავს საკითხს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

რომლებიც გრანტს უცხო ქვეყნიდან იღებენ, ორგანიზაცია, კანონის საფუძველზე 

ვალდებულია დარეგისტრირდეს   "ორგანიზაცია, რომელიც უცხოურ ფინანსი-

რებას იღებს" და ყოველწლიურად, წარადგინოს დეტალური ანგარიში. რეგულაცი-

ების გათთვალისწინებით უნგრეთში საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის 

სახელმწიფო დაფინანსების ყველაზე ფართომაშტაბიანი სისტემაა.  

ნაშრომში დეტალურად არის აღწერილი პოლონეთის, უნგრეთის და 

ესტონეთის სახელმწიფოს დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციების 

მიმართ. ჩამოთვლილია პრივილეგიები, რითაც სარგებლობს არასმთავრობო 

სექტორი და ასევე გაწერილია ის მოთხოვნები რასაც ხელისუფლება 

არასამთავრობო სექტორს უყენებს: განსაზღვრულია სტანდარტი: 

 არასამთავრობო სექტორის დამოუკიდებლობა; 

 დაფინანსების პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; 

 არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფოსთვის მაღალი ხარისხის 

მომსახურების მიწოდება. 

ეს მოთხოვნები გახლავთ ის სტანდარტი, რასაც ქვეყანაში არსებული/ 

რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა აკმაყოფილებდნენ, 

სწორედ ამ მოთხოვნების შემდეგ, გამოხატავს მთავრობა მზადყოფნას  ითანამ-

შრომლოს არასამთავრობო სექტორთან.  

მიუხედავად იმისა, რომ ნაშრომში განხილულია სამი ქვეყნის ქეისი, 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ უნგრეთის  საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

ცენტრალური კომიტეტის სტრატეგია, დიდი ბრიტანეთის სამოქალაქო საზოგადო-

ებასთან ურთიერთობის კომპაქტის ანალოგია. აქედან გამომდინარე მიდგომა 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისა დიდი ბრიტანეთის 

მაგალითზეც ანალოგიურია. 
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რადგან საქართველო გახლავთ ღია მმართველობა პარტნიორობის  ფორუმის 

წევრი ქვეყანა, შეგვიძლია გავიზიაროთ უკვე არსებული, აპრობირებული 

მეთოდები, არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორმირების, კონტროლის, 

მხარდაჭერის და გამჭვირვალობის კუთხით. ასევე ვიხელმძღვანელოთ მათი 

მაგალითით  საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობის 

მიმართულებით. რადგან დემოკრატია და ეროვნული სოლიდარობა არ არსებობს 

სოციალური დიალოგის კარგად ფუნქციონირებადი სისტემის და ძლიერი 

სამოქალაქო საზოგადოების გარეშე. 

მეოთხე თავში განხილულია არასამთავრობო ორგანიზციები საქართველოში, 

გამოჩენის პერიოდიდან დღემდე. წარმოდგენილია მათი სიმრავლის შესაძლო 

ვერსიები.  

სასარჩელო მოთხოვნების თვალსაზრისით, ამ თავში წარმოდგენილია 

არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა სასამართლო სტრუქტურებში. 

საკითხის შესწავლის მიზნით,  თბილისის საქალაქო სასამართლოდან გამო-

თხოვილ იქნა ინფორმაზია სტატისტიკურად მონაცემთა შეჯამების თვალსაზ-

რისით. რაზეც მივიღეთ უარი  საჯარო ინფორმაცია არ არსებობის გამო. 

ერთადერთი გზა ინფორმაციის მოპოვებისა გახლდათ ვებგვერძე საჯაროდ 

გამოქვეყნებული საკონსტიტუციო სასამართლოს დადგენილებები.  საკვლევ 

თემაში განხილულია  საკონსტიტუციო სასამართლოში არასამთავრობო ორგანიზა-

ციების,  სამ სასარჩელო მოთხოვნაზე გამოტანილი გადაწყვეტილება და მათ 

ანალიზი. აქცენტი გკეთდა დაკმაყოფილებულ მოთხოვნებზე.  

საკვლევი თემის მეოთხე თავში, განხილულია ასევე საზოგადოების 

დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მათი ღია მმართვე-

ლობაში ჩართულობის საჭიროების მიმართ. კვლევა ეხებოდა ორ გარემოებას, 

პირველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ღიაობას, მოსახლეობის ნდობის 

გასამყარებლად და მეორე მათი ჩართულობის საჭიროებას ღია მმართველობის 

დამკვიდრებაში. კვლევის მიზანი იყო  ეჩვენებინა არასამთავრობო ორგანიზა-

ციების რეალური მნიშვნელობა, როგორც საზოგადოებრივი აზრის მატარებელი და 

მათი ინტერესების გამტანი მმართველობაში.  

არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა მმართველობაში მნიშვნელო-

ვანია  მმართველობის ეფექტურობის, გამჭვირვალობის  და წარმატებული 
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ფუნქციონირებისათვის. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლამ და  კვლევის 

შედეგებმა, მოგვცა საშუალება პრობლემური საკითხების გამოვავლენა/აღმოფხ-

ვრის გზები მიძიებისა, რაც საფუძვლად დაედო სადისერტაციო ნაშრომში 

შემუშავებულ რეკომენდაციებს.  

ნაშრომში წარმოდგენილია სოციალური კვლევის მიზანი - აღწეროს რა ხდება 

საზოგადოებაში აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით და ჩამოყალიბებული 

კითხვებით საზოგადოებას შეუქმნას წარმოდგენა თუ რატომ ხდება ასე. ანუ 

კითხვარი მოიცავს როგორც აღწერით ასევე ანალიტიკურ კვლევას. ზოგადად 

ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ არ არსებობს ერთი სქემა, რომელიც შესაფერისი იქნება 

სხვადასხვა შემთხვევებისთვის. სქემის ტიპის არჩევანი, ნაკარნახევია მიზნისა და 

დასახული ამოცანების ბუნებიდან გამომდინარე და დამოკიდებულია სოციალური 

პრობლემის საჭირო ანალიზის სიღრმის ჩვენებისა და მოვლენათა (შედეგების) 

მასშტაბზე. კვლევის წარმატებას და შედეგების ადეკვატურობას განსაზთვრავს 

კვლევის მეთოდის სწორი შერჩევა. ჩვენს შემთხვევაში კვლევა განხორციელდა 

რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდების გამოყენებით. მასობრივი 

გამოკითხვა, სოციალური ექსპერიმენტი და რაოდენობრივი კონტენტ-ანალიზი. 

სოციალური პრობლემის საჭირო ანალიზის სიღრმის და მოვლენათა მასშტაბების 

გათვალისწინებით. გამოკითხვის მეთოდი მივიჩნიეთ ყველაზე მისაღებ ფორმად, 

რადგან ხასიათდება მთელი რიგი უპირატესობებით. ამ მეთოდმა საშუალება 

მოგვცა მიგვეღო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ერთდროულად. 

სამეცნიერო დისციპლინაში ფართოდ გავრცელებულია  რაოდენობრივი 

კვლევის მეთოდები. რომელიც მიჩნეულია მონაცემების მოპოვების საიმედო და 

აღიარებულ ტექნოლოგიად. მეცნიერების და მკვლევარების შეხედულებით 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები თვისებრივი კვლევის მეთოდებისგან განსხვა-

ვებით, ობიექტური რეალობის წვდომის უკეთეს შესაძლებლობას იძლევა. სწორედ 

ამ მიზნით შევიმუშავეთ ,,კითხვარი“, მის  შედგენისას გავითვალისწინეთ ის 

გარემოება, რომ კითხვარში წარმოდგენილი ჰიპოთეზები ყოფილიყო ზუსტი, 

სპეციფიკური, მკაფიო. რადგან ჰიპოთეზა განსაზღვრავს კვლევის მთელი პროცესის 

შინაგან ლოგიკას. აგრეთვე გავითვალისწინეთ, რომ ღია ტიპის კითხვა ხშირად 

საჭიროებს დამატებითი, დასაზუსტებელი კითხვის დასმის საჭიროებას. ხოლო 

დახურული ტიპის კითხვა ამცირებს გამოკითხვის დროდს და ამარტივებს 
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მონაცემთა დამუშავების პროცედურებს. რადგან მკვლევარი თავად სთავაზობს 

შესაძლო პასუხებს და რესპოდენტს აღარ სჭირდება მათი გამოგონება. აქედან 

გამომდინარე არჩევანი გავაკეთეთ დახურული ტიპის კითხვებზე. რაც ასევე 

უზრუნველყოფს კვლევის ეთიკის ნორმების დაცვას რადგან ნებისმიერი 

სოციალური კვლევა ეთიკის საკითხებთან არის დაკავშირებული. კითხვარის 

სკალის მიხედვით შერჩეულ იქნა ლიკერტის სკალა. რომელიც ყველაზე 

გავრცელებულ ფორმას წარმოადგენს თანამედროვე კვლევებში. კითხვარის 

კითხვები არ საჭიროებს ექსპერტის შეფასებას და არის ერთგანზომილებიანი, ანუ 

მასში ყველა პუნქტი ერთსა და იმავე ცვლადს ზომავს და თითოეულ პუნქტს 

მსგავსი ქულები ენიჭება. ნაშრომის მეაოთხე თავში დეტალურად არის 

განხილული სოციალურ კვლევასთან დაკავშირებით გამოყენებული მეთოდები. 

დღევანდელ ტექნოლოგიებმა მოგვცა საშუალება სოციალური კვლევა 

გაგვეხორციელებინა კომპიუტერული პროგრამის DOCS.GOOGLE.COM დახმარებით, 

რაც მისაღებია იყო როგორც პანდემიის გათვალისწინებით, ასევე  დროს და 

ენერგიის ეფექტურად გამოყენებისთვის. 

გამოკითხვა ჩატარდა 2021 წლის თებერვალში. და მონაწილეობა მიიღო 200 

(ორასი) რესპოდენტმა. კითხვარი მოიცავს 15 კითხვას. ნაშრომის მეოთხე თვში 

დეტალურად არის აღწერილი კვლევის მიზნები, კვლევის მეთოდოლოგია, 

რესპოდენტთა შერჩევა და „კითხვარის“ პასუხების დაჯამებული შედეგების 

ანალიზი.  

დასკვნა 

საქართველოს სახელმწიფო დემოკრეტიული გარდაქმნების გზაზე, როგორც 

ღია მმართველობა პარტნიორობის წევრი ქვეყანა, ვალდებულია გააძლიეროს 

დემოკრატიული ინსტიტუტები და გაზარდოს ხელისუფლების ყველა შტოს 

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება, რაც მიიღწევა საჯარო დაწესებუ-

ლებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ღია, ეფექტიანი და ორმხრივი 

თანამშრომლობის პირობებში. რის მაგალითსაც იძლევა ღია მმართველობა 

პარტნიორობის სამაგალითო წევრი ქვეყნები. (პოლონეთი, ესტონეთი, უნგრეთი) 

სადისერტაციო თემაზე მუშაობისას გამოიკვეთა, რომ საზოგადოების მოლოდინი 

თვალსჩინოდ შეიცვალა, მათ ესაჭიროებათ უფრო ქმედითი მექანიზმები 

დემოკრატიულ პროცესებში ჩასართავად, რისი უზრუნველყოფაც შესაძლებელია 
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სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

როგორც შუამავალი რგოლის არსებობით. რომელიც ეფუძნება ფართო კონსესუს, 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში უზრუნველყოს, ხელისუფლებასა და საზოგა-

დოების ღია პარტნიორობის პრინციპები. რაც თავისთავად აამაღლებს საზოგადო-

ებაში დემოკრატიული პროცესისადმი ნდობას და ამასთანავე გააძლიერებს 

ადგილობრივი დემოკრატიული ინსტიტუტების ლეგიტიმურობას და მათი 

საქმიანობის ეფექტურობას ღია მმართველობის დამკვიდრების გათვალისწინებით. 

დღეს საკითხი არ დგას - დაუშვათ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები 

ღია მმართველობაში. რადგან ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP) ერთ-ერთი 

გამოწვევა სწორედ საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ურთიერთთანამ-

შრომლობის მოთხოვნაა. რაზეც თანხმობა სახელმწიფომ წლების წინ დააფიქსირა, 

როცა 2011 წლიდან შეუერთდა ღია მმართველობა ინიციატივას (OGP) და მიიღო 

ყველა ის გამოწვევა, რასაც პარტნიორობა სთავაზობდა წევრ ქვეყნებს. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით, საკვლევ თემაში განხილულია ღია მმართველობის 

და ღია პარლამენტის მიერ შემუშავებული, თითოეული სამოქმედო გეგმა, რათა 

გაგვერკვია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობის მოცულობა, ხარისხი 

და მოგვეხდინა შეფასება, ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP) შეფასებების 

გათვალისწინებით. კვლევამ აჩვენა, რომ აქ ყურადღება არ არის გამახვილებული 

მნიშვნელოვან საკითხზე, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ჩართულობაც 

ინიციატივის თანახმად, სახელმწიფომ დაუშვა მმართველობაში, არის კი ის 

ორგანიზაცია თავისი ფუნქციით, გამჭვირვალობით, მოსახლეობის ინტერესის 

მატარებელი, რასაც ღია მმართველობა პარტნიორობა გულისხმობს არასამთავ-

რობო სექტორის ქვეშ? მიგვაჩნია, რომ საკითხი საკანონმდებლო დონეზე უნდა 

დარეგულირდეს და უნდა განისაზღვროს ორგანიზაციების სამართლებრივად ღია, 

გამჭვირვალე ფუნქციონირება. რადგან გაურკვეველი ორგანიზაციების ნებისმიერი 

კუთხით მმართველობაში ჩართულობა, გაუმართლებლია. საკითხი ფუნდამენ-

ტურია და საჭიროებს მოსახლეობის ნდობას. როგორც თავად არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან მიმართებით, ასევე მათი ღია მმართველობაში ჩართულობის 

კუთხით. გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი აზღის შესწავლის მიზნით, 

საკვლევი თემის ფარგლებში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, 

რომელიც შეეხო ორ გარემოებას, პირველი არასამთავრობო ორგანიზაციების 
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ღიაობას, მოსახლეობის ნდობის გასამყარებლად და მეორე, მათი ჩართულობის 

საჭიროებას ღია მმართველობის დამკვიდრებაში. 

სადისერტაციო კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს ღია მმართველობის 

პირველი სამოქმედო გეგმიდან მოყოლებული მეტ ნაკლებად დღემდე, პრობლემად 

რჩება მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხი მმართველობის პროცესში. მთავრობამ 

და კონკრეტულმა უწყებებმა უნდა გამოიჩინონ მეტი პასუხისმგებლობა, უპასუხონ 

არა მარტო ამბიციურ გამოწვევებს, არამედ შეასრულონ ისინი. უნდა არსებობდეს 

მექანიზმი, რაც გაზრდის მოსახლეობის ჩართულობას მმართველობაში, რაზეც 

იქნება მკაფიო და გადაწყვეტილი პოლიტიკური ნება. აუცილებელია ძალისხმევა 

გამოიხატოს რეალური ნებით. ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების 

სამართლებრივი ფორმა, რეალურად განსაზღვრული მისი შინაარსის 

გათვალისწინებით, იძლევა საშუალებას ჩართულობის საკითხის მოგვარებაზე. ეს 

მექანიზმი აპრობირებული და გამართლებულია ღია მმართველობის წევრ 

ქვეყნებში. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან მმართვით საქმიანობაში ჩართვის 

სურვილი და ინტერესი მუდმივად დგას დღის წესრიგში, აქ გადამწყვეტ როლს, 

როგორც ავღნიშნეთ პოლიტიკური ნება თამაშობს. მთავრობის მხრიდან 

არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების იგნორი ან არ შესრულება, 

უარყოფითად აისახება მათ თანამშრომლობაზე და მექანიზმი რომელიც 

აკავშირებს მთავრობასა და საზოგადოებას აზრს კარგავს. მიგვაჩნია, რომ 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ღია მმართველობის დამკვიდრების 

თვალსაზრისით, საჭიროებს საკანონმდებლო რეგულირებას. 

კვლევამ აჩვენა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარება, 

დამოკიდებულია ხალხის მხრიდან ნდობაზე, ნდობის ფაქტი კი განპირობებულია 

მათი სტატუსის და მნიშვნელობის სწორ დარეგულირებაზე. სახელმწიფომ უნდა 

დანერგოს არასამთავრობო ორგანიზაციის დარეგისტრირების და გამჭვირვალობის 

ახალი, უფრო მოქნილი მექანიზმი, რათა შემდგომ მათ ჩართულობამ ღია 

მმართველობაში შექმნას ეფექტური მმართველობის გარანტი. 

სადისერტაციო ნაშრმში განხილულია არასამთავრობო ორგანიზაციები: 

მიმართულების და თანამშრომლობის დონის მიხედვით, ასევე ორგანიზაციის 

ფუნქციისა და მაშტაბურობის გათვალისწინებით, თუმცა საქართველოში არსებულ 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვერცერთ მათგანს ვერ მივაკუთვნეთ, რადგან თუ 
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სტრუქტურულად რომელიმე მათგანთან მიახლოვებულია, ფუნქციურად ცდება. 

კვლევამ აჩვენა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი 

რეგულაციები, საკანონმდებლო დონეზე არ არის მოწესრიგებული. 2005 წლის 1 

მარტიდან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების 

გათვალისწინებით ,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ 

პირთა რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ 2009 წლის 31 

დეკემბერს მიღებული იქნა იუსტიციის მინისტრის ბრძანება #241. მთლიანობაში 

რეგისტრაცია მეტად მარტივ პროცედურას მოიცავს და ნებისმიერ დაინტერე-

სებულ პირს, ადგილზე განაცხადის (წესდების ფორმის) შევსების საფუძველზე, 

შეუძლია დაარეგისტრიროს ა(ა)იპ ყოველგვარი საწესდებო კაპიტალის 

განსაზღვრისა და დაფინანსების წყაროს მითითების გარეშე. წესდების ფორმა 

იძლევა საშუალებას მიეთითოს საწევრო შენატანი ან მის გარეშე. არასამთავრობო 

ორგანიზაციების დაფინანსების საკითხის კონტროლი კი მხოლოდ 2018 წელს 

განხორციელდა, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ ბრძანებით, თუმცა სტანდარტი 

თავისი შინაარსიდან გამომდინარე ითვალისწინებს მხოლოდ ფულად კონტროლს 

და არ ავალდებულებას სუბიექტს მიაწოდოს დონორ ორგანიზაციებზე 

ინფორმაცია. ბრძანების 1.7. პუნქტში პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ ,,ფინანსურ 

ანგარიშგებასთან ერთად, შეიძლება ა(ა)იპ აქვეყნებდეს სხვა ფინანსურ და 

არაფინანსურ ინფორმაციას, რომელზეც არ ვრცელდება წინამდებარე სტანდარტი“ 

1 ე.ი. ა(ა)იპ-ს უფლება აქვს თავად განსაზღვროს გამოაქვეყნებს თუ არა 

ინფორმაციას დამფინანსებელზე, რადგან პირდაპირ არ ავალდებულებს 

ზემოაღნიშნული ბრძანება. ასევე საქართველოს ორგანული კანონი 05.02.2014 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი მუხლი 20. „მუნიციპალიტეტების 

უფლება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დაფუძნებისა და 

ამ პირში გაწევრიანებაზე.“2 აქ საუბარია მუნიციპალიტეტის უფლებაზე და არა 

 
1 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 
შესახებ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის ბრძანება, #ნ-9, 2018, მუხლი 1.7. 
2 საქართველოს ორგანული კანონი, 05.02.2014, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 
მუხლი 20. 
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ვალდებულებაზე. იმპერატიული ნორმა კი არ ავალდებულებს მუნიციპალიტე-

ტებს თანამშრომლობას არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, არამედ უფლებას 

აძლევს თავად განსაზღვრონ თანამშრომლობის ფარგლები და მაშტაბები. რაც 

თავისთავად არასამთავრობო ორგანიზაციებს არასათანადო პოზიციაში აყენებს. 

კანაონი არ განსაზღვრავს ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის ფორმას და 

ფუნქციას, რომელთა ჩართულობაც მისაღები იქნება მუნიციპალიტეტებისთვი. 

დასკვნის სხით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების 

ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი საკითები საკანონმდებლო რეგულაციებს მიღმაა 

დარჩენილი. ჩატარებული კვლევის საფუძველზე წარმოდგენილია მეცნიერული 

ვარაუდი, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ საზოგადოების უნდობლო-

ბასთან დაკავშირებით და ეს უკავშირდება დაფინანსების წყაროს ანონიმურობას, 

რაც იწვევს ეჭვს და უნდობლობას საზოგადოებაში, რადგან ორგანიზაცია 

მიბმულია დამფინანსებლის ინტერესზე და თავისთავად საკითხის ანონიმურობა 

იწვევს ეჭვს საზოგადოებაში. ვარაუდის დასამოწმებლად საჭიროდ მივიჩნიეთ 

სოციოლოგიური კვლევა. რათა გაგვესაზღვრა კავშირი თეორიულ ცოდნასა და 

რეალობას შორის, რაც ხელს შეუწყობდა არასამთავრობო ორგანიზაციების 

განვითარების ახალი ნიმუშების დამკვიდრების თვალსაზრისით. სწორედ ამ 

საკითხებზე სოციალური აზრის დაფიქსირებამ, მოგვცა საშუალება წარმოგვეჩინა 

საკვლევი თემის ის სუსტი მხარე, რაც გვიქმნის უნდობელობას არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიმართ და საბლოო ჯამში, არასამთავრობო ორგანიზაციების 

სტატუსზეც აისახება. მიგვაჩნია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების საგრანტო 

დაფინანსება სავალდებულოა იყოს გამჭვირვალე, საკითხი საჭიროებს რეგული-

რებას, რადგან ღია მმართველობის ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაციების 

მონაწილეობა და ჩართულობა საჯარო მართვაში იყოს ჯანსაღი და მიზნობრივი, 

თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ იწვევდეს ნდობას, როგორც ხელისუფლების, 

ასევე მოსახლეობის მხრიდან. რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინან-

სების კუთხე იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც მათი ფუნქციონირება 

სახელმწიფოში. აქედან გამოდინარე მიგვაჩნია, რომ აუცილებელი ზომებია 

მისაღები საზოგადოების ნდობის ასამაღლებლად. საჭიროა არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს შევძინოთ დამოუკიდებლობა და გამჭვირვალობა, რისი მიღწევაც 

შესაძლებელია წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომელიც 
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ეყრდნობა ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP) წევრ ქვეყნებთან თანამშრომ-

ლობას და მათი გამოცდილების გაზიარებას. რასაკვირველია ფინანსების გარეშე 

საზოგადოების არსებობა შეუძლებელია და მნიშვნელოვანია დაფინანსების 

შესაძლებლობა არსებობდეს, მაგრამ თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების 

დამფინანსებელი თავად ხალხი გახდება, ეს გარემოება რადიკალურად შეცვლის 

შედეგს, კერძოდ ამ შემთხვევაში უცნობი დამფინანსებლის საფრთხი ქრება და 

ვიღებთ ისეთ ორგანიზაციას, რომელიც ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია 

მხოლოდ ხალხის წინაშე, როგორც რეალურ დამფინანსებელთან. ასეთი 

ორგანიზაციების არსებობა ქვეყანაში დემოკრატიულ პრინციპზე დაყრდნობით 

მისაღები და აუცილებელია, რადგან არასამთავრობო ორგანიზაცია ასრულებს 

შუამავლის როლს ხელისუფლებასა და ხალხს შორის. ინდივიდუალური 

თავისუფლების რეალიზაცია ჭეშმარიტი დემოკრატიის მიზანია. კარგი 

მმართელობის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ პრინციპს უნდა წარმოადგენდეს 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, რაც საზოგადოებისათვის ინფორმაცის 

თავისუფალ ხელმისაწვდომობასა და მოქალაქეების პროაქტიულ ინფორმირებას 

გულისხმობს. სახელმწიფოს თვითნებობის აღკვეთა შესაძლებელია, თუ 

ხელისუფლება იქნება გამჭვირვალე, კონტროლირებადი და დაუშვებს 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, როგორც უკვე ავღნიშნეთ 

არა კეთილი ნების არამედ კანონმდებლობის დონეზე.  

საქართველოს ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP) გეგმების საერთო 

ანალიზი, სახელმწიფოს მიერ ზემოაღნიშნული პროცესები ღია მმართველობის 

დამკვიდრების მიზნით და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესწავლა, 

საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ ცალკეული რეკომენდაციები. 

კვლევის შედეგად ჩამოყალიბებული რეკომენდაციები 

1. არასამთავრობო ორგანიზაციებზე მოსახლეობის ცნობიერებისა ამაღ-

ლების მზნით, რეკომენდირებულია შეიქმნას ერთიანი ელექტრონული 

ბაზა, რომელიც ასახავს არასამთაბრობო ორგანიზაციების მონაცემებს, 

გამოქვეყნდება ორგანიზაციების შესრულებული/შეუსრულებელი პროექ-

ტები. 

2. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდებიან უცხო ქვეყ-

ნიდან, სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირდნენ, როგორც "ორგანი-
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ზაცია, რომელიც უცხოურ ფინანსირებას იღებს" და დაევალოთ 

ყოველწლიურად დეტალური ანგარიშის წარმოდგენა. ხოხლო გრანტით 

დაფინანსების საკითხი დაინტერესებული პირისთვის ღია და 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, რადგან საკითხის ანონიმურობა, 

საზოგადოებაში იწვევს ეჭვს და უნდობლობას.  

3. ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP) სამაგალითო წევრ ქვეყნების 

პოლონეთი, ესტონეთი, უნგრეთის მაგალითზე დაყრდნობით, 

რეკომენდირებულია განისაზღვროს მოქალაქეების მიერ გადახდილი 

საშემოსავლო გადასახადიდან (არსებული 20 პროცენტიდან) გარკვეული 

პროცენტი (1 ან 2 %) რეკომენდაცია გამყარებულია საზოგადოების აზრის 

კვლევის შედეგით (კითხვარი. მე-13 შეკითხვა) საკითხს მხარი დაუჭირა 

რესპოდენტთა უმრავლესობამ. აქვე რეკომენდირებულია მოსახლეობამ 

ისარგებლოს დისკრეციის უფლებით. ანუ თავად გადაწყვიტოს მის მიერ 

გადახილი თანხის ადრესატი. ეს საკითხი დამატებით მოტივაციას შესძენს 

არასამთავრობო ორგანიზაციას იყოს საზოგადოების რჩეული და მიიღოს 

მეტი დაფინანსება. 

4. რეკომენდირებულია კანონით განისაზღვროს არასამთავრობო ორგანიზა-

ციების ჩართულობის საკითხი და არ იყოს დამოკიდებული მათი 

აქტიურობა პოლიტიკურ ნებაზე. მექანიზმი აპრობირებული და 

გამართლებულია ღია მმართველობის წევრ ქვეყნებში. საქართველომ ღია 

მართველობის ფარგლებში ინიციატივა უნდა იკისროს არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ჩართულობაზე და კანონით განსაზღვროს მათი 

უფლებამოსილება რეკომენდაციებზე.  

5. რეკომენდაციები რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია წარადგენს 

აღმასრულებელ თუ საკანონმდებლო დონეზე, შინაარსისი გათვალისწი-

ნებით (თუ დაუყოვნებლივ რეაგირებას არ საჭიროებს) უნდა განთავსდეს 

არასამთავრობო ორგანიზაციის ვებგვერზე. რომლის საშუალებით 

შესაძლებელი გახდება კონკრეტული საკითხის მიმართ მოსახლეობის 

შეხედულების განსაზღვრა, მარტივი სოციალური კვლევის შედეგად 

(მხარს ვუჭერ ან არ ვეთანხმები) ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, არასამთავ-

რობო ორგანიზაციამ ჯერ დიალოგი უნდა გამართოს მოსახლეობასთან, 
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შეჯერდეს კონკრეტულ საკითხზე და მას შემდეგ, რეკომენდაციის 

საბოლოო ვარიაანტი წარადგინოს მმართველ ორგანოში. ამ შემთხვევაში 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ღია მმართველობის 

დამკვიდრების კუთხით იქნება მისაღები მოსახლეობისთვის და 

ეფექტიანი მმართველობისთვის.  

6. მიგვაჩნია, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება #ნ-9 26.05.2018წ. 1.5. 

მუხლი შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: ა(ა)იპ-ს 

ფინანსურ ანგარიშგებასთან ერთად, ვალდებულია მოამზადოს 

ხელმძღვანელობის ფინანსური მიმოხილვა. რომელშიც დეტალურად 

აღწერილი და ახსნილი იქნება მის მიერ განხორციელებული პროექტების 

შედეგები და ფინანსური მდგომარეობის საკითხები.  

7. ამავე კანონის 1.6. მუხლში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს 

შემდეგნაირად - ფინანსურმა ანგარიშგებამ უტყუარად და სამართლიანად 

უნდა წარმოადგინოს ა(ა)იპ-ის საანგარიშგებო პერიოდის საქმიანობის 

ფინანსური შედეგები და ფულადი ნაკადები და რეალური ფინანსური 

მდგომარეობა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის. სამართლიანი 

წარდგენის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია გაკეთდეს მოტივირე-

ბული განმარტებები.  

8. მუხლების ამგვარი რედაქტირება იძლევა საშუალებას გამჭვირვალე 

გახადოს არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების საკითხი, მეტ 

პასუხისმგებლობას აკისრებს ორგანიზაციას, რაც თავისთავად აისახება 

და გაზრდის მოსახლეობის ნდობას.  

9. რეკომენდირებულია საქართველოს ორგანულ კანონში 05.02.2014 ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის კოდექსი მუხლი 20. „მუნიციპალი-

ტეტების უფლება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

დაფუძნებისა და ამ პირში გაწევრიანებაზე“ განისაზღვროს არასამთავ-

რობო ორგანიზაციის ფუნქციები და მიეთითოს დაფინანსების წყარო.  

10. უნგრეთის სამაგალითო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, რეკომენდირებულია 

ერთიანი ბაზის შექმნა, საჯარო ერთეულის დაარსება, რომელიც 

უზრუნველყოფს ორ სექტორს შორის ეფექტურ თანამშრომლობას. 
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შეიქმნას პლათფორმა მნიშვნელოვანი დიალოგისათვის მთავრობასა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, ასევე პარლამენტსა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის. ღია მმართველობის, ასევე ღია 

პარლემენტის პროექტის ფარგლებში გასატარებელ რეფორმებთან 

დაკავშირებით, პრიორიტეტების დასახვაზე, რაც გამოიხატება ინფორ-

მაციის გაცვლაში. საკითხის გადაჭრა გაამარტივებს ღია მმართველობა 

პარტნიორობის (OGP) პროექტის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების 

და გასატარებელი ღონისძიებების დაგეგმვა/შესრულების პროცეს და 

ასევე გარანტირებულად უზრუნველყოფს, ღია მმართველობის შეფასების 

გაზრდას არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის კომპონენტში. 

პლათფორმის მეშვეობით რეკომენდირებულია ურთიერთთანამ-

შრომლობა სამინისტროების, მაღალი თანამდებობის პირებსა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. კონკრეტულ რეფორმებთან 

დაკავშირბით, შენიშვნების თუ მოსაზრებების გაზიარების მიზნით. 

რადგან მხოლოდ აზრების გაცვლის და მსჯელობით მიიღწევა შედეგი, 

რომელიც სასურველი და ეფექტიანი იქნება ქვეყნისთვის. 

11. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად გვესახება საკანონმდებლო 

ორგანოში მიმართვიანობის სტატისტიკის არარსებობა. აუცილებელია 

პარლამენტმა აწარმოოს სტასისტიკა, საკანონმდებლო ინიციატივების 

წარდგენასთან დაკავშირეებით, რაც ელექტრონულად ხელმისაწვდომი 

იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.  

12. რეკომენდირებულია შემოთავაზებული რეკომენდაციები ჩამოყალიბდეს 

ღია მმართველობა პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში, ვალდებულების 

პროექტად და მიღების შემთხვევაში, მათი შინაარსის გათვალისწინებით, 

განისაზღვროს მომდევნო სამოქმედო გეგმებში, როგორც ნაკისრი 

ვალდებულება.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის პერიოდში დაცულ იქნა სამი 

კოლოქვიული და ორი თემატური სემინარი. 

კოლოკვიუმები: 

1. ღია მმართველობის ცნება და  მისი ძირითადი მახასიათებლები. 2018 წ. 

2. არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნება და სტრუქტურა, მისი ძირითადი 

მახასიათებლები.2018 

3. საერთაშორისო  ორგანიზაციები  და უცხო ქვეყნების პრაქტიკა საჯარო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობის მიმართულებით. 2019წ 

 

დისერტაციის ძირითადი დებულებები ასახულია ავტორის მიერ 

გამოქვეყნებულ შემდეგ პუბლიკაციებში: 

სტატიები: 

1. საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ISSN 

2449-2701 იურისტი #3  თბილისი 2017 სტატია თემაზე: ,,ღია მმართველობის 

დამკვიდრების აუცილებლობა საქართველოში.“ 

2. საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ISSN 

2449-2701 იურისტი #8  თბილისი 2019 სტატია თემაზე: „არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მახასიათებელი დემოკრატიულ სახელმწიფოში“. 

3. საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ISSN 

1512 -1305 ,,თემიდა“  #14(16)-2021 თბილისი. სტატია თემაზე: 

,,არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათი როლი ადამიანის ცნობიერების 

ფორმირებაში“ 

4. საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ISSN 

1512 -1305 ,,თემიდა“  #16(18)-2022 თბილისი. სტატია თემაზე: ,,  საჯარო 

მმართველობის რეფორმის მნისვნელობა საქართველოში.“ 

5. სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიერ 

მომზადებული სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, რომელიც მიეძღვნა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს. სამეცნიერო 

სტატია თემაზე: ,,საქართველოში ღია მმართველობის ინიციატივის 

არსებობიდან 10 წელი.“ 
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კონფერენციები: 

1. XX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ეძღვნება საქართველოს 

დამოუკიდებლობის 100  წლის იუბილეს. თბილისი  2019-05-19 

საკონფერენციო თემა: სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპები. 

2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საქართველოს პარლამენტარიზმი 

- 100' თბილისი  2019-03-09 საკონფერენციო თემა: არასამთვრობო 

ორგანიზაციების მნიშვნელობა და უცხო ქვეყნების პრაქტიკა საჯარო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობის მიმართულებით. 

3. სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე მართლმსაჯულების აქტუალური 

პრობლემები. 2021-02-13 თემაზე: ,,თანამედროვე მართლმსაჯულების 

აქტუალური პრობლემები“  თემა: ,,საქართველოს ღია პარლამენტის 

სამოქმედო გეგმები და მათი შედეგები.“ 

 


