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არსებული რეალობიდან გამომდინარე, მაშინ როცა საქართველო დემოკატიულ 

გზას ადგას, საინტერესოა ინსტიტუციური რეფორმის შესწავლა გარდამავალ 
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Due to the current reality, while Georgia is on the path of democracy, it is interesting to 

study institutional reforms in the transition period and analyze the situation elsewhere. 

Moreover, when we too belong to the number of post-Soviet countries. This thesis refers 

to the analysis of the developed events after the dissolution of the Soviet Union. More 

specifically, it studies the difficulties of institutional reform under the influence of identity, 

from the communist regime to the transition to liberal-democratic governance. The Soviet 

Union, during all its existence time, was trying to strengthen its Soviet identity in the 

Soviet Union countries through his typical regime. 

However, the events developed after its’ dismantling, makes it clear that the strength of 

the identity reflected not only in its preservation, but also in the institutional reforms of 

transitional period. The study uses qualitative research, analysis of various articles, 

researches and case study, which allows us to see clearly the current situation and 

developed events. 

Interviews produced around the topic, which gives us the opportunity to make a common 

conclusion is also very important, as far as the respondents are chosen professionally for 

the interview, based on both, their past and present social and political-economic status. 

Based on research we can clearly state that the formation of the institutions in the 

transition period depends on the identities. More specifically, the category of identification 

such as an elite class is worthy of attention, it has a real power in its hands. Furthermore, 

public awareness analysis is important before the implementation of the institutional 

reform, it is important to create at least the basis. 

 

Key words: culture, identity, institutions, reform, elite class, Soviet Union, transition 

period, democracy. 
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მინდა მადლობა გადავუხადო სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელს, ქალბატონ 

ნინო ფავლენიშვილს. რომელმაც ფასდაუდებელი შრომა ჩადო იმისთვის, რომ 

ნაშრომი სამაგისტო ფორმატისათვის შესაბამისი ყოფილიყო, დამეხმარა მასალების 
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მიიღეს, კვლევის იმ სახეობაში როგორიც არის ინტერვიუ. საუბარი მაქვს  ისეთ 

პროფესორებზე, ისტორიკოსებზე, საზოგადო და პოლიტიკურ მოღვაწეებზე 
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ლევან ბერძენიშვილი, გიორგი ქადაგიძე, გიორგი სანიკიძე, დიმიტრი ჯაფარიძე, 
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