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Abstract 

Recognition of democratic orientation by Georgia, requires a high degree of legal legitimacy, the 

work of state institutions, and the strengthening of the role of civil society. During determining 

public administrative proceedings under the General Administrative Code of Georgia, the state 

shows a growing interest in the mechanism of attracting a wide range of people to develop a high 

democratic culture, stimulate participation processes, and, therefore, ensuring transparent 

governance.  
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The presented thesis discusses the peculiarities of the implementation of public administrative 

proceedings defined by the General Administrative Code of Georgia. The study aims to determine 

whether the involvement of civil society in public administrative proceedings ensures a real 

transformation of decisions. 

To ensure an in-depth study of the research issue, the thesis is based on the doctrinal discussion 

of the relevant legal framework regulating the public administrative proceedings - the relevant 

norms of the General Administrative Code of Georgia. 

Relevant regulations on the subject of national legislation have also been studied. To fully explore 

the key issue in the thesis, the public consultation is reviewed as an effective participatory process 

using descriptive, evaluating methods, public information and quantitative research, the 

shortcomings of the legislation, and the challenges in the country are being identified. 

The analysis of the national legislation revealed that the public administrative proceedings defined 

by the General Administrative Code of Georgia are not an effective decision-making tool. In the 

process of searching for a subject of the thesis, The flawed norms of the General Administrative 

Code of Georgia have been revealed, which shows the tendency of social neglect and the formal 

nature of the participatory process. The assessment of the challenges in the country highlighted 

the importance of public administrative production as a lever for participatory democracy A 

survey of the local population in the city of Rustavi revealed the need for measures to be taken by 

showing a low level of awareness about participatory processes and a reduced interest in 

participation. 

The value of this master thesis may be understood as the development of various directions 

concerning solving errors of Legislation to transform public administration into an instrument of 

action, Among them are important initiating a systematic, unified legislative act and ideas of 

raising public awareness, the idea of maximizing the electronic platform to facilitate the 

availability of participatory processes is also an achievement of the thesis. 

Key Words: Public administrative proceedings, civic engagement, public consultation, 

democracy. 


