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აბსტრაქტი 

 

გაფართოების პროცესში პოლიტიკური პირობითობის გამოყენების წარმატებულმა 

გამოცდილებამ ევროკავშირსუბიძგა სამეზობლო პოლიტიკის მექნიზმიც ამ 

ლოგიკაზე დაყრდნობით  აეწყო, თუმცა  გაფართოების პოლიტკიებისგან 

განსხვავებით, ევროპული სამეზობლო პოლიტკა მასში შემავალ ქვეყნებს წევრობას არ 

სთავაზობს, სწორედ ეს ითვლება ერთერთ მიზეზად, რის გამოც სამეზობლო 

პოლიტკა არცთუ წარმატებული გამოდგა და რის გამოც დღეს მისი გადახედვა 

მიმდინარეობს. ნაშრომი აანალიზებს სამეზობლო პოლიტიკისადადა მისი ნაწილის 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირის შესაძლებლობას 

და მექანიზმებს საკუთარი დემოკრატიული ნორმებისა და ფასეულობების 

გავრცელების კუთხით საქართველოზე და თავის მხრივ, საქართველოს საპასუხო 

პოლიტიკას ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით. ნაშრომი თვისებრივი კვლევის 

კატეგორიაში მოიაზრება და საბაზისო მეთოდოლოგიურ მიდგომად შემთხვევის 

შესწავლის მეთოდს იყენებს. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ამ 

დრომდე,საქართველოსთვის უფრო მეტად დამახასიათებელი იყო თვით-

პირობითობისა და თვით-სოციალიზაციის კომბინაციაევროპული მისწრაფებების 

განხორციელებაში,რადგან ევროკავშირი  სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში არ 

გამოირჩეოდა ძლიერი პირობითობით და საკმარისი ინდივიდუალური და 

პარტნიორი ქვეყნის თავისებურებეზე მორგებული მიდგომებით. 

 

საძიებო სიტყვები:  ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, ევროკავშირის პოლიტიკური 

პირობითობა, სამხრეთ კავკასია, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა, 
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Abstract 

 

 

A good practice of applying  political conditionality during  the enlargement process, 

encouraged European Union to build up the European Neighborood Policy mechanism 

according to the same logic. However, in contrast to the enlagmement policy European 

Neighborood Policy does not offer participant countires the membership incentive. This 

approach is considered to be the main reason why European Neighborhood Policy failed as a 

successful policy and it is being reviewed at present. This thesis aims to analyze the EU’s 

ability and mechanisms for distributing and transferring its own democratic norms and 

values to Georgia in the frameworks of the European Neighbourhood Policy and Eastern 

Partnership Program and also focuses on Georgia’s policy in terms of EU approximation. 

Methodologically the thesis is implied in the qualitative research category and uses a case 

study method as a basic methodological approach. During the research process we made the 

findings that from the very beginning until today Georgia is charachreized mostly with self-

conditionality and self-socialization combination while following the European aspirations. 

This was mainly caused by the fact that within theNeighbourhood Policy European Union 

does not carry strong conditionality and it didn’t apply sufficient individual focus and tailor 

made approaches towards the partners. 

 

Key words:,European Neighborood Policy, Eastern Partnership Program, South Caucasus, 

EU’s political conditionality,  
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