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როგორც წარდგენილი ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი 
წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს, და არ შეიცავს სხვა 
ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ 
ან დასაცავად წარდგენილ ნაშრომებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის 
მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად.  
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                                       აბსტრაქტი 

 

 საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები 1991 წლიდან 
დაიწყო, მაშინ როდესაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. 
იმ პერიოდში ევროკავშირი იყო პირველი, ვინც გარდამტეხ პერიოდში 
ქვეყანას გვერდში დაუდგა და დახმარების ხელი გამოუწოდა. 
თავდაპირველად, ეს დახმარება ჰუმანიტარული ხასიათის იყო, 
მოგვიანებით კი ტექნიკურ და ფინანსურ დახმარებაში გადაიზარდა.  

 1995 წლიდან დაიწყო მოლაპარაკებები ''თანამშრომლობისა და 
პარტნიორობის შესახებ'' , რომელიც საქართველოსა და 
ევროკავშირის ურთიერთობის სამართლებრივ დოკუმენტს 
წარმოადგენს.  ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 1999 წელს, და 
განსაზღვრა ურთიერთობების ძირითადი ჩარჩო.  

 2003 წლის ვარდების რევოლუციამდე, საქართველო ევროკავშირის 
ურთიერთობები მხოლოდ ფინანსური  და ტექნიკური 
მხარდაჭერით შემოიფარგლეებოდა. ვარდების რევოლუციის 
შემდეგ კი ახალი ხელისფულების მკაფიო გზავნილმა, 
საქართველო გამხდარიყო დიდი ევროპული ოჯახის წევრი 
ურთიერთობები ახალ საფეხურზე აიყვანა. მალე საქართველო 
ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, რაც 
ორივე მხარისთვის პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა. მოცემული 
ნაშრომიც, სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებას ეხება. რა არის 
ასოცირების ხელშეკრულება? რა სარგებელს მოუტანს ის 
საქართველოს? და რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი ამ სარგებლის 
მოტანას?   
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                    ABSTRACT   

 

Relations between Georgia and European Union started in 1991, after 
Georgia became an independent country.  For  that  time  the  European  
Union  was  the  first  organization   which gave  the  country  a helping  
hand and  assistance in  this  period   of  turmoil. The  help  was  
humanitarian  but  later  it  turned  into  financial  and  technical  
assistance. Since  1995  it  has  started  negotiating  about  “ 
Cooperation  and  Partnership’’, agreement, which  is  the  legal  
document  of  European Union  and  Georgian  relationship.  The  
agreement  has  entered  into    force  in 1999  and  defined  the  main 
basic  framework  of  relations between  EU and Georgia.   

Till  2003  before   the  Rose  Revolution  the  relations  of  Georgia  and  
European  Union    were  limited  by  only  financial  and technical  
support.  But  after the Rose  Revolution    the  new  Government’s   
clear  message  was that  Georgia  must  become   a  member  of  the  big  
European  family, the  realationship  were  raised to a  new  level. Soon   
Georgia  will  sign  an  association  agreement   which  is a  political  
responsibility  for  both  sides.  This  paper  also  deals  with   the   
Association  Agreement.  What  is  Associated  Agreement?  What  
benefit  it  can  bring  to  Georgia?  And  what  things  can  disturb   these 
 benefits?  

 

 


