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Symmary 

Presented dissertation work “Diplomatic aspects of International sport" refers 
to the actual topic of the modern world life. The work includes the title page, 
signature page, copyright page, resume in two languages (Georgian-English), a 
literature review, content (table of contents), photographs, draughts, and the body 
text. The body text consists of introduction, three chapters, conclusion and used 
literature. 

The introduction discusses actuality of research topic, goal and objectives, 
subject and object of the research, the news of the research and etc. 

Actuality of the topic is substantiated, that in the conditions of globalization 
all countries of the United Nations, except of southern Sudan are the members of 
the International Olympic Committee (IOC) and there are also twelve temporary 
members of IOC, which are recognized (resolution) by the United Nations as 
temporary state formation. Here is outlined and determined the essence of the 
“International Sport” (term of UN), as a diplomatic phenomenon and it is 
explained the feature of classical diplomacy of the sport. 

The first chapter discusses the historical excursus, where is clearly shown the 
half centennial experience of International Olympic Committee since its 
inception, which became the reason of creation of the United Nations. It is 
explained the essence and role of the IOC in preparation of firm foundation, 
creation of prerequisite for the United Nations. 

The second chapter is dedicated to the detailed procedure of the creation of 
the United Nations, where is clearly shown the role of the International Olympic 
Committee, when it and its creators spend all their half centennial experience on 
the "working processes" of creation of UN. Here is shown the importance role of 
IOC in creating the United Nations. 

The third chapter is devoted to the regional conflicts, and other sorts of 
problematic regions and autonomies which are the parts of the countries of UN. 
The "International Sport" realizes the significant power in the resolution and 
settlement of such problems. 

Dissertation work is mainly focused on the necessity of the system of criteria 
for diplomatic phenomenon of sport. This field should work by this system of 
criteria. There are some international political situations, which describe the loss 
of Georgia by the deficiency of this system. Here is estimated the absence of 
Georgia in the “meeting office of politicians of the attending countries of Olympic 
Village of Sochi”, as the greatest political foolishness, which is ever made by 
Georgia. Here is given the example of difference between the key management 
associations which is recognized by the IOC (federations, associations, unions, 
corporations, and etc) and their parallel structures, which aren’t recognized by the 
IOC. This makes Georgia in difficult political position of the world’s diplomatic 
space. 
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The work also includes the discussion of scientific and educational discipline 
“Diplomacy fundamentals of International Sport”, which is the main result of the 
conducted scientific research. This discipline is escrowed in the patent space by 
the presentation of the International Olympic Committee (IOC), it is recognized 
by the Ministry of Education and Science Of Georgia, the Educational program 
Accreditation Council Resolution №7 in 2015, 22 July, is displayed on the web site 
(http: //www.eqe.ge/res/docs/oqmi_N7.pdf) and since 2007 the students from high 
school of the sport profile and trainees (workers of sport) from training and 
certification center are taught this discipline. This result has been approbating for 
seven years, completely justifies its purpose and represents the good achievement 
of the current topic.  

The work contains the conclusion, which briefly summarizes the results of 
the study and all cases and arguments which are mentioned above. It also includes 
the advantages and disadvantages of the usage of standard or non-standard barriers 
and regulations of the phenomenon of sport diplomacy- in the state's foreign 
policy. 

After the conclusion, the work includes the blanket forms and samples of 
documentation which are represented as the evidence of international nature and 
are established by the UN, UNESCO and IOC or as the definitions in the space of 
“international sport”. Dissertation works includes the discussion about these topics 
and explains that all world titles which are recognized by the UNESCO such as 
“World champion”, “European Champion”, “World record holder”, “European 
record holder”, “World Cup holder”, “European Cup holder” present the titles that 
are given in the space of “international sport”. The titles which are given by the 
parallel structures outside of this space are inadequate and true titles are falsified 
due to these titles. “World record holder” is presented as a sample of such kind 
inadequate title, which was recognized by the government of Georgia and the 
president of Georgia Eduard Shevardnadze.   

This documentation and blanket forms have scientific literature meaning, 
which is discussed in the chapter “Literary Review”. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

სადისერტაციო თემის აქტუალობა: წარმოდგენილი ნაშრომის თემის 

აქტუალობას განაპირობებს ის გარემოება, რომ ხანგრძლივი პერიოდის 

განმავლობაში დომინირებდა კონცეფცია, რომლის თანახმადაც „სპორტი 

პოლიტიკის გარეშეა“. ამ ფუძემდებლური კონცეფციის ავტორმა, ოლიმპი-

ური მოძრაობის მესაძირკვლემ პიერ დე კუბერტენმა განაცხადა, რომ 

შესაძლებელია სპორტი გამოყენებული იქნეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური 

პრობლემების გადასაწყვეტად. თუმცა მის თანახმად ოლიმპიური მოძრაობა 

უნდა გათავისუფლდეს ყოველგვარი პოლიტიკური გავლენისაგან, რათა ამ 

მოძრაობამ შეინარჩუნოს თვითმყოფადობა და დამოუკიდებლობა, ხოლო 

პოლიტიკა არ უნდა ჩაერიოს ოლიმპიურ მოძრაობაში. ამ თვალსაზრისით 

თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში, როცა სახელმწიფოები ირჩევენ 

ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროში განვითარების სტრატეგიებს, მაშინ 

საერთაშორისო ურთიერთობებში  ერთვება ისეთი კომპონენტი, როგორიცაა 

სპორტი. 

ბოლო წლებში თანამედროვე კულტურის ფასეულობათა სისტემაში 

მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში მკვეთრად გაიზარდა სპორტის ადგილი. 

სახელმწიფოთაშორისი კავშირები ფიზიკურ კულტურასა და სპორტში 

დღეს ხალხებს შორის ურთიერთგაგების კეთილი ნებისა და ურთიერთობის 

განმტკიცების საშუალებას  წარმოადგენს. სპორტული ფედერაციების, 

საზოგადოებებისა და კლუბების ხაზით – კონტაქტები სპორტული დელეგა-

ციების გაცვლის, მწვრთნელებისა და სპეციალისტების გაცვლისა, ასევე 

სპორტსმენებისა და გუნდების მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ 

შეჯიბრებებში ხელსაყრელ კლიმატს ქმნის სახელმწიფოებს შორის ურთი-

ერთზემოქმედებისათვის. 

დღეს სადავოდ არ ითვლება, რომ პარაოლიმპიური  მოძრაობა თავის 

ადგილს იკავებს სახელმწიფოების სოციალურ პოლიტიკაში და აქტიურად 

ეხმარება ისეთი სოციალური პრობლემების გადაწყვეტაში, როგორიცაა: 

ფიზიკური რეაბილიტაცია და სოციალური ადაპტაცია. თანამედროვე 
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მსოფლიოში სპორტი წარმოადგენს პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტის 

მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს.  

ისტორიაში ცნობილია არაერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ 

იყენებდა სხვადასხვა ქვეყანა ამ ინსტრუმენტს დასახული მიზნების 

მისაღწევად. ამის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს 2014 წლის „სოჭის 

ზამთრის ოლიმპიური თამაშები“. თვალნათელია, რომ რუსეთის საშინაო 

და საგარეო პოლიტიკაში ეს მოვლენა ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენდა. 

სხვადასხვა სახის პოლიტიკური ძალების მხრიდან დიდად გაიზარდა 

ინტერესი ოლიმპიური თამაშების მიმართ, რომელიც მისი ჩატარების 

ადგილის პრობლემას ეხება. თავის მხრივ ეს პოლიტიკური მეცნიერებისაგან 

მოითხოვს ღრმა და ყოველმხრივ გამოკვლევას, რათა განისაზღვროს 

საერთაშორისო ოლიმპიური მოძრაობის პოლიტიკური როლის განსაზღვრა. 

უდავოა, რომ ეს განაპირობებს ჩვენი სადისერტაციო თემის აქტუალობას. 

თემის  აქტუალობის უდავო განმსაზღვრელ ფაქტორად გლობალური 

ინტეგრაციის პირობებში მივიჩნევთ ოლიმპიური თამაშების ეფექტიან 

ფორმებს, ჰუმანიტარულ თანამშრომლობასა და დიპლომატიაში. ამ 

უკანასკნელში იგულისხმება ის, რომ სპორტული შეჯიბრებების დროს – 

სხვადასხვა ქვეყნის ხალხები ეცნობიან ერთმანეთის კულტურას, იბადება 

ურთიერთპატივისცემისა და სიმპატიის გრძნობები, გადაილახება გაუცხო-

ვება, კულტურათაშორისი ბარიერები და განმტკიცდება სოციალური კავ-

შირები. მხედველობაშია მისაღები ისიც, რომ სპორტი ურთიერთობის უნი-

ვერსალური ენაა და თუ ამას დავეყრდნობით, შეგვიძლია თამამად ვისაუბ-

როთ „სპორტის დიპლომატიის“ ძლიერ პოტენციაზე, რაც თავის მხრივ 

ეფექტური არხი ხდება ცივილიზაციათაშორის დიალოგში. 

ყოველივე ზემოჩამოთვლილი ფაქტორების გათვალისწინებით ჩვენი 

სადისერტაციო ნაშრომის თემის აქტუალობა უდავოა და ეჭვს არ იწვევს. 

წარმოდგენილი ნაშრომი შეეხება მეტად აქტუალურ პრობლემას, 

რომელსაც არა თუ საქართველოში, ჯერჯერობით სრულიად მსოფლიოშიც 

– სათანადო ყურადღება არ დათმობია. ქართველი საზოგადოების  წარმოდ-
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გენაში შესამჩნევი ადგილი უჭირავთ ცნებებს: „საერთაშორისო ეკონომიკა“, 

„საერთაშორისო სამართალი“, „მსოფლიო მეტეოროლოგია-კლიმატოლო-

გია“, „სამხედრო დიპლომატია“. ზოგადად განათლებულ ქართველთა საზო-

გადოებრივ აზრში არსებობს წარმოდგენა იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებენ ზემოხსენებული დარგები ქვეყანათა შორის დიპლომა-

ტიურ ურთიერთობებსა და მსოფლიო წონასწორობაში. იმავე სივრცესა და 

განზომილებებში ზემოაღნიშნულ დარგებზე არანაკლებ როლს თამაშობს 

სპორტი, რომელსაც ძალიან დიდი რაოდენობის საერთაშორისო დარგობ-

რივი სტრუქტურები ემსახურება. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის 

(სოკ-ი) მუდმივი წარმომადგენელი გაერო-ში, რომელსაც 1995 წლიდან სა-

ერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის (სოკ-ი) პირველი ვიცე-პრეზიდენ-

ტის პოსტიც შეუთავსდა – დაბეჯითებით ამტკიცებს და უკვე  პრაქტიკულა-

დაც აღწევს: 

1. სოკ-ში „მუდმივი წარმომადგენლობა“ (საელჩოს იურიდიული სტა-

ტუსით), როგორც დიპლომატიური მისია – ჰყავდეს სოკ-ის, ესე იგი გაერო-ს 

ყველა „წევრ ქვეყანას“ (ანუ – საქართველოსაც), ისევე, როგორც – „იუნესკო“-

ში. 

2. სპორტის ოლიმპიურ სახეობებში ყოველ ძირითად საერთაშორისო 

ფედერაციას (ცნება ახსნილია ქვემომდებარე შრომაში) – ჰყავდეს მუდმივი 

წარმომადგენელი (წარმომადგენლობა) გაერო-ში, როგორც დიპლომატიური 

მისია. 

ამ თვალთახედვით, ადვილი წარმოსადგენია, თუ რაოდენ საჭიროა ამ 

დარგში ძლიერი პროფესიონალების გაზრდა, დარგის მეთოდური მუშა-

ობის ჩამოყალიბება, დოქტრინის თეორიული, მეცნიერული დამუშავება და 

შემდეგ მისი პრაქტიკულ, სახელმწიფო სამსახურებრივ სტრუქტურულ 

სისტემად ქცევა, რასაც განმარტავს ქვემოთ მოყვანილი შრომაც. სპორტში 

საკითხმა სულ უფრო მეტი და მეტი სიმწვავით იჩინა თავი. ეროვნული 

ფედერაციებისა და სპორტის დარგში სახელმწიფო სტრუქტურებსა, თუ 

არასამთავრობო სექტორში საერთაშორისო სპეციფიურ ურთიერთობათა 



 
8 

მეთოდურ საკითხებში პროფესიონალიზმისა და მოქმედების კრიტერიუ-

მების დეფიციტმა – ეროვნულ სპორტს დამოუკიდებლობის მიღებიდან 

მოკლე ხანშივე მკვეთარდ გაუფუჭა მისადგომები მიმწვევ სტრუქტურებ-

თან, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან, საელჩო-

ებთან, საკონსულოებთან – დაუმძიმდათ ვიზების მიღების პროცედურები – 

საბოლოო ჯამში კი ეროვნული სპორტი ყალბი პიარისა და სრული 

იზოლაციისაკენ დაიძრა. 

კვლევის ობიექტი. სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის ობიექტია, 

თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესში ქართული სპორტისა და 

ოლიმპიური მოძრაობის,სპორტის პროცესუალური მართვის დიპლომა-

ტიური მოწესრიგება – მსოფლიო სპორტის სივრცეში. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის 

მიზანია აგრეთვე, თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესში 

ქართული სპორტისა და ოლიმპიური მოძრაობის,სპორტის პროცესუალური 

მართვის დიპლომატიური მოწესრიგება – მსოფლიო სპორტის სივრცეში. 

სადისერტაციო ნაშრომის მიზანი და ამოცანები: კომპლექსური კვლევა 

სპორტის ფორმების, მეთოდებისა და მექანიზმების ურთიერთზემოქმედება 

და სპორტის დიპლომატიის როლი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 

მიღებაში. აქედან გამომდინარეობს ნაშრომის შემდგომი ამოცანები: 

 ვაჩვენოთ სპორტისა და პოლიტიკის სფეროში ურთიერთშეღწევის 

ხასიათი; 

 გამოვავლინოთ და კვალიფიკაცია მივცეთ იმ მექანიზმებს სპორტის 

სფეროში, რომელიც დიპლომატიურ ელფერს იძენს და შევაფასოთ საერთა-

შორისო ოლიმპიურ მოძრაობაში პოლიტიკური მმართველობის მახასია-

თებლები. ასევე შევაფასოთ ოლიმპიური კომიტეტის, როგორც საერთაშო-

რისო ორგანიზაციისა და ინსტიტუტის როლი – საერთაშორისო ურთიერ-

თობათა რეგულირებაში; დავადგინოთ მისი ხარისხი და ხასიათი მსოფლიო 

პოლიტიკურ პროცესებსა და საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში. 
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 შევაფასოთ სპორტის სახეობებში საერთაშორისო ფედერაციების 

გავლენა სხვადასხვა ქვეყნებში მსოფლიო ჩემპიონატების, კონტინენტების 

ჩემპიონატების დაცვა დიპლომატიური დარღვევებისაგან; 

 დავახასიათოთ და გამოვავლინოთ ეროვნული სპორტის მნიშვნელობა 

საერთაშორისო სპორტის ფაქტობრივ სივრცეში, მეცნიერული შეფასება 

მივცეთ ქართულ სპორტში არსებულ ხარვეზებს და დავადგინოთ მისი 

სწორად წარმართვის პროცესი ძირითად საერთაშორისო ფედერაციათა 

სივრცეებში; 

 გამოვავლინოთ ქართული ეროვნული სპორტის დიპლომატიური 

პრობლემები, დაცვის მექანიზმების არ არსებობა და შევაფასოთ მისი 

თანამედროვე მდგომარეობა; 

 დავადგინოთ და შევაფასოთ ეროვნული სპორტის ქვეყნის შიდა 

სახელმწიფოებრივი მართვის მექანიზმების არ არსებობა; 

 დავახასიათოთ 1992 წლიდან დღემდე ის პრობლემები, რომელიც 

შეექმნა ეროვნულ სპორტს სსრკ სპორტის სისტემიდან ამოვარდნის შედე-

გად საერთაშორისო სპორტის სისტემაში, რომელიც დღემდე არ დაძლეულა. 

მიმაჩნია, რომ საკმაოდ სერიოზული სამუშაოა ჩასატარებელი, რად-

განაც არსებობს, დაახლოებით, 55-მდე საერთაშორისო დოკუმენტი 

სპორტის სფეროში, რომელთაც საქართველო საერთოდ არ ფლობს და არ 

იცნობს. საჭიროა მათი მოკვლევა, შესწავლა და მაღალ დონეზე 

რედაქტირება მათი ქართული ვარიანტისა. ეს გვაჩვენებს, საით წავიდეთ, 

ანუ რომელ მათგანს უნდა შევუერთდეთ, რომლისაგან რა გამოცდილება 

უნდა გავიზიაროთ. საბედნიეროდ სოკ-ი მზად არის მიიწვიოს ქართველ 

ახალგაზრდა მეცნიერთა ჯგუფი, მოახდინოს მათი სრული დაფინანსება, 

დატრენინგება, სოკ-ის არქივებსა და სამეცნიერო კვლევით წრეებში  მათი 

ღრმად შეყვანა, რაც იქნება მსოფლიოში პირველი მცდელობა დარგის 

ჩამოყალიბებისა და თანაც საქართველოს ინიციატივით. დიდი სიამოვნე-

ბით მოვკიდებდი ხელს ასეთი ახალგაზრდების ჯგუფის მომზადებას და ასე 

ვთქვათ – „საქმეზე მიშვებას“. ისინი მსოფლიოსათვის სასარგებლო საქმეს 



 
10 

გააკეთებენ, რაც საქართველოს მიერ მსოფლიოსათვის მიცემულ კიდევ ერთ 

თვალსაჩინო ფასეულობად შეფასდება. 

იმ ორმოცდათხუთმეტამდე საერთაშორისო დოკუმენტში, რომლის 

არსებობაც არ ვიცით, რამდენიმე დოკუმენტი „იუნესკოს“ განეკუთვნება. 

„იუნესკოს“ მიერ ცნებები „მსოფლიოს ჩემპიონი“, „მსოფლიოს რეკორდს-

მენი“, „მსოფლიოს თასი“, „კონტინენტის ჩემპიონი“, „კონტინენტის რე-

კორდსმენი“, „კონტინენტის თასი“ გამოცხადებულია „საკაცობრიო საკუთ-

რებად“, „მსოფლიოს ფასეულობად“. შესაბამისად, როცა ამ ცნებებს საქართ-

ველოს მოქალაქე დაეზიარება, ის კონკრეტული ერთეული უნდა შეფასდეს 

კიდევ ორი დამატებითი ცნებით: „ეროვნული ფასეულობა“, „კერძო ინტე-

ლექტუალური საკუთრება“. ამ სახით უნდა მოხდეს მისი დარეგისტრირება 

„საქპატენტსა“ და საჯარო რეესტრში. დებულება, რომელიც ამ პროცედურას 

ჩამოაყალიბებს, დამტკიცდება აღმასრულებელი მთავრობის დადგენი-

ლებით და დატვირთავს შემდეგ სამთავრობო სტრუქტურებს: 

 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო; 

 საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 

 იუსტიციის სამინისტრო; 

 არასამთავრობო სტრუქტურის სახით: „ეროვნულ ოლიმპიურ კომი-

ტეტს“. 

საჯარო რეესტრის მიერ წოდება-ფასეულობის დარეგისტრირების დო-

კუმენტს ელექტრონულ ბაზაში ექნება რამოდენიმე გრაფიანი ტაბულა; 

ყოველი გრაფა განეკუთვნება ყოველ ჩამოთვლილ სტრუქტურას, სადაც ყო-

ველი სტრუტურა დაიტანს თავის დასტურს „ფასეულობის“ დარეგისტ-

რირებაზე. „წოდება-ფასეულობა“ მხოლოდ ყველა სტრუქტურისაგან (თავ-

თავიანთ გრაფებში) მოცემული დასტურის შემთხვევაში აისახება „ტაბუ-

ლაში“ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩაითვლება იგი ლეგიტიმურ ძალაში 

შესულად. ეს პროცედურა სრულიად გამორიცხავს ტიტულისა, თუ 

რეკორდის გაყალბების საშუალებას. შესაბამისად დაიკარგება სიცრუისა და 

სიყალბის ყოველგვარი მოტივაცია, სრულიად გამოეცლება აზრი გაყალბე-
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ბის მცდელობას, რაც მოსპობს კონფლიქტების საფუძველს, რადგანაც 

„ჩემპიონის“, თუ „რეკორდსმენის“ ტიტულის გაყალბების საშუალება აღარ 

იარსებებს და ის ვერც – სპორტის სამინისტროს ხელში ვეღარ იქნება. 

შესაბამისად მინისტრთან მივარდნა და ჩხუბიც უაზრობად იქცევა. ახლა კი 

არსებობს ძალზე რეალური პერსპექტივა – მინისტრისა და მისი 

მოადგილეების ფიზიკური შეურაცხყოფებისა (ეს იქნება ცუდად 

წამქეზებელი პრეცენდენტი სხვა სამინისტროების მიმართაც) და ამის 

წამოტეხვების „მწარმოებელი ბუნებრივი მექანიზმი“ – სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს საძირკველში – უნებლიედ, შეუმჩნევლად,  

მაგრამ მყარად და გარდაუვალად დევს. ის როდისმე აუცილებლად 

ამოქმედდება. ეს პროცესი მყისიერადვე გადაეცემა   ფედერაციებს 

გაორმაგებული და უკონტროლო სიმძლავრით, რადგანაც არასამთავრობო 

ფედერაციებზე სახელმწიფო ბერკეტები ნაკლებ ეფექტურია _ და მისი 

გაჩერება მძიმე სახელმწიფო პრობლემად გვექცევა. 

ნაშრომის ქრონოლოგიური ჩარჩო. ნაშრომის ქრონოლოგიურ ჩარჩოდ 

აღებულია 1992 წლიდან დღემდე პერიოდი. ქრონოლოგიის ზედა ზღვარს 

განსაზღვრავს ის მომენტი, როცა საქართველო ამოვარდა ყოფილი სსრკ 

სპორტის სისტემიდან და გადავიდა ახალ რეალობაში. ამ პერიოდის მან-

ძილზე თანდათანობით თუ რამდენად ხდება ეროვნული სპორტის 

ევოლუცია მსოფლიო ასპარეზზე. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. სადისერტაციო 

ნაშრომის სისტემა გააზრებულია კვლევის ისტორიულ, შედარებით პო-

ლიტიკური აღწერილობითა და სისტემური ანალიზის მეთოდების გამო-

ყენებით. 

კვლევა წარმოებს რამდენიმე ურთიერთმონათესავე და სხვადასხვა 

დარგის ინტერდისციპლინალური მეთოდოლოგიით. ხდება შეფარდებითი 

ბალანსი დიპლომატიის, ისტორიოგრაფიის, საერთაშორისო სამართლის, 

სპორტმენეჯმენტის, სპორტბიზნესის, სპორტის ფილოსოფიის, სპორტის 

სოციოლოგიის, სპორტომბუდსმენისტიკის სფეროებში დაგროვილი გამოც-
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დილებისა, თუ თეორიული მასალისა, მაგრამ თემატური არსი მაინც 

უაღრესად კონკრეტული და მკაფიოდ თავისთავადია და იგი არამც და 

არამც არ წარმოადგენს ზემოაღნიშნული  დარგ-სფეროების არც არსობრივსა 

და მითუმეტეს – არც ტექნიკურ სინთეზს. 

სახელმწიფოს მართვის დღევანდელ პრაქტიკაში არსებული „გადამ-

წყვეტი შავი სინდრომი“, რომელსაც შრომის შემდგომ ნაწილში ავხსნით – 

სპორტში ძალიან სპეციფიურ ფორმებში აისახება. სპორტსმენი მუშაობს 

ერთ სამყაროში, სწავლობს მეორე სამყაროში, ვარჯიშობს მესამე, ანუ სპორ-

ტის დარგობრივ სამყაროში, სადაც იგი შეუდარებლად უფრო დიდ ძალისა 

და გონებისხმევას, პირად პოტენციალსა და რესურსს დებს, ვიდრე – თავისი 

სწავლისა და მუშაობის სამყაროებში. ანუ აბსოლუტურად ნებაყოფლობით, 

თავგანწირვის ტოლფასი შეგნებით აკვდება და ეწირება იმ დარგს, საიდანაც 

ერთ დღეს ხელცარიელი, სულით ხორცამდე გაკოტრებული წავა (ყველა 

ვერ გახდება მსოფლიო ვარსკვლავი და მსოფლიოს ჩემპიონთაგანაც კი 

მხოლოდ სპორტის სახეობათა 5%-ია ფულად დაინტერესებასთან კავშირში 

მყოფი. თვითრეალიზაციისათვის ძალისხმევასა და გონებისხმევას კი 

თანაბარი ხარისხით გაიღებს ნებისმიერი დონის სპორტსმენი, დიდიც, 

საშუალოცა და პატარაც) და ამ შესაძლებლობებს არ ახმარს არც სწავლას და 

არც – სამსახურებრივ კარიერას. რა კრიტერიუმით უნდა მართოს სპორტის 

სახელმწიფო სტრუქტურამ (ჩვენს დღევანდელ შემთხვევაში – სამინისტრომ 

და მინისტრმა) სპორტსმენი, რომელსაც ბრძანებით ვერ დანიშნავს სპორტ-

სმენად და ვერ მოხსნის სპორტსმენობიდან (მითუმეტეს – „ჩემპიონად“ და 

„ჩემპიონობიდან“)? 

სპორტის კონკრეტულ სახეობაში „ეროვნული ფედერაცია“ (გაერო–სა და 

სოკ-ის ტერმინია) მსოფლიოს სპორტის სივრცეში – იურიდიულად გაფორ-

მებულია, როგორც არასამთავრობო სტრუქტურა (ასევე „საერთაშორისო 

ფედერაციები“), მაგრამ მას დე ფაქტოდ აკისრია იმდენად მაღალი (უკიდუ-

რესობამდე უზენაესი) სახელმწიფო ფაქტობრივი პასუხისმგებლობა, 

რამხელაც – ქვეყნის პირველ ხელისუფალს, როდესაც იგი თავის ქვეყანას 
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წარმოადგენს გაერო-სა და ევროკავშირის ტრიბუნაზე, ან – უმაღლეს მხედა-

რთმთავარს, როდესაც იგი ქვეყნის არმიას  წარმოადგენს მსოფლიოს სამ-

ხედრო თეატრის რუქაზე. ეს გამოიხატება იმაში, რომ „ეროვნული ფედე-

რაცია“ საერთაშორისო ასპარეზზე ქვეყნის „ეროვნულ ნაკრებ გუნდს“ (გაე-

რო-სა და სოკ-ის ტერმინია) ამოქმედებს ქვეყნის (სახელმწიფოს) დროშის, 

ჰიმნისა და გერბის სიმბოლიკით (მხოლოდ სპორტი. სხვა არცერთი დარგი, 

არც კულტურა, არც მეცნიერება, არც ეკონომიკა და არც ერთი დარგობრივი 

სამინისტრო) და „საერთაშორისო სპორტის საერთაშორისო სამართლებრივ-

დიპლომატიურ სივრცეში“ (გაერო-სა და „იუნესკო“-ს ტერმინია) დარღვე-

ვისა, თუ გადაცდომის შემთხვევაში, ისევე ღებულობს მსოფლიო სანქციებს 

(და ამ სანქციებს უერთდებიან – მსოფლიოს ყველა ქვეყნის სახელმწიფო ხე-

ლისუფლებანი და პირველი ხელისუფალნი), როგორც ქვეყნის პირველი 

პირი და უმაღლესი მხედართმთავარი. ანუ „ეროვნული ფედერაციის“ 

სათაურით სცოდავს „საზოგადოებრივი ორგანიზაციის’’ სტატუსით მოქმე-

დი მაქინატორი (მას ვინ, ან რით გაუკონტროლებთ კარიერას???) – ხოლო – 

მის მწვავე შედეგებს კი გადაიხდის და სირცხვილს სჭამს ქვეყანა!!!  პასუხს 

ვერავის ვერ ვაგებინებთ!!  (ან კი – რაღა აზრი და მნიშვნელობა ექნება?!?!...) 

მიტმასნილი მაქინატორი საქმეში საერთოდ არ ჩანს!!!  

კვლევა წარმოებს რამდენიმე ურთიერთმონათესავე და სხვადასხვა 

დარგის ინტერდისციპლინალური მეთოდოლოგიით. ხდება შეფარდებითი 

ბალანსი დიპლომატიის, ისტორიოგრაფიის, საერთაშორისო სამართლის, 

სპორტმენეჯმენტის, სპორტბიზნესის, სპორტის ფილოსოფიის, სპორტის 

სოციოლოგიის, სპორტომბუდსმენისტიკის სფეროებში დაგროვილი გამოც-

დილებისა, თუ თეორიული მასალისა, მაგრამ თემატური არსი მაინც უაღ-

რესად კონკრეტული და მკაფიოდ თავისთავადია და იგი არამც და არამც არ 

წარმოადგენს ზემოაღნიშნული  დარგ-სფეროების არც არსობრივსა და 

მითუმეტეს – არც ტექნიკურ სინთეზს. 
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ნაშრომის მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება. ამ 

ეტაპზე ჩატარებული კვლევის შედეგად ნაშრომის სიახლედ წარმოდგე-

ნილია შემდეგი: 

ოლიმპიური მოძრაობებისა და ოლიმპიური თამაშების პოტენციალის 

კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე გამოყოფილი პოლიტოლოგიური და 

დიპლომატიური შემადგენელი ნაწილები; 

ოლიმპიურ მოძრაობებში, როგორც მსოფლიო პოლიტიკური პროცესის 

შემადგენელ ნაწილში – ნაჩვენებია დიპლომატიის როლი; მასში ფოკუსი-

რებულია ის ინსტიტუტები, რომლებიც კოორდინაციას უწევენ ოლიმპიურ 

მოძრაობას და დიპლომატიური არხების საშუალებით, როგორ იქცევა იგი 

პოლიტიკური მიზნების მიღწევის საშუალებად. საქართველოში არსებული 

სინამდვილის საფუძველზე განსაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნუ-

ლი ოლიმპიური კომიტეტის სტრუქტურა, რომელიც ძირითადად აიგება 

დიპლომატიური რანგების მიხედვით. ამასთან კავშირში შემუშავებულია 

რეკომენდაციები, რათა უფრო არსობრივად განისაზღვროს შემდეგი სა-

ხელმწიფო დოკუმენტები: 

ა)  საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 1999 წლის 31 დეკემბრის 

№111 ბრძანება (სათაური ცვლილებას ექვემდებარება); 

ბ) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალური „დებუ-

ლება დიპლომატიური რანგების მინიჭების შესახებ“; 

გ) საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 19 ივლისის №264 ბრძანე-

ბულება „საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პას-

პორტების დებულებათა შესახებ“. 

კანონი კი – ყოველგვარი ცვლილების საჭიროების გარეშე იძლევა სა-

შუალებას, რომ მიმდინარე მოსაზრება რეალურ საქმედ იქცეს. ამაზე დაყრ-

დნობით ნაჩვენები იქნება ქართული სასპორტო დიპლომატიის ამოცანები. 

კომპლექსურად არის გამოყოფილი საქართველოს ეროვნული ოლიმ-

პიური კომიტეტის საშინაო და საგარეო აქტუალური ამოცანები, რომელთაც 

ეფექტიანად შეეძლებათ გამოიყენონ მისი პოტენციალი და არხები ქვეყნის 
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საგარეო პოლიტიკური ამოცანების გადასაწყვეტად. კვლევის შემდგომი გაგ-

რძელება მოგვცემს საშუალებას სხვა სიახლეებზეც გავამახვილოთ ყურად-

ღება. 

გამომდინარე იქიდან, რომ ნაშრომის მიზანია ობიექტურად წარმოა-

ჩინოს სპორტისა და დიპლომატიის ახალი ასპექტები საგარეო პოლიტი-

კასთან მიმართებაში, რაც შიდა სახელმწიფოებრივ მეთოდურ მიდგომებშიც 

აისახება, კვლევისას ერთ-ერთ საკითხად წარმოდგენილია სსიპ – საქართ-

ველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნი-

ვერსიტეტის, როგორც განახლებული სათაურის ყოფილი სპორტის აკა-

დემია (მანამდელი ფიზკულტურის ინსტიტუტი). 

გავიხსენებ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ბატონი ზვიად 

გამსახურდიას ერთ ცნობილ აფორიზმს: „რაც უფრო ფარულია სნეულება – 

მით მეტია მისი დამანგრევლობის გამხრწნელი შედეგები“. იგივე ითქმის 

საპირისპირო მიმართულებითაც: „რაც უფრო ფარულია კეთილქმნადობა – 

მით მეტია მისი კეთილი შედეგები“. 

ეს  აკადემია (ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტი) მხოლოდ მეორე 

რიგში იყო სასწავლო-სამეცნიერო კერა (თუმცა ამ მხრივაც იგი სრული ასი 

პროცენტით პასუხობდა დასახულ მოთხოვნებს, რითაც ათი თავით მაღლა 

იდგა საქართველოში ყველა სახისა და სპეციალობის უმაღლეს სკოლაზე. არ 

მეშინია ასეთი ჯიქური განცხადებისა); პირველ რიგში კი იგი იყო ეროვ-

ნული სპორტის მართვის ფარული (ამ შემთხვევაში უაღრესად დადებითი) 

ინსტიტუცია, რომელსაც (ინსტიტუციას) არც კონკრეტული პიროვნება ედგა 

სათავეში, არც – პიროვნებათა ჯგუფი, არც – რაიმე კრებითი ორგანო და არც 

– არავინ და არაფერი. უფრო მეტიც, – იგი, როგორც მმართველი ფაქტობ-

რივი ინსტიტუცია (ცნებითი მოვლენის სახით) არავის მიერ, დღემდე არც 

ერთი პიროვნების მიერ – შემჩნეულიც (მისი არსებობა) არ ყოფილა. ინს-

ტიტუტის ფარული და შეუმჩნეველი (ამ შემთხვევაში უაღრესად დადებითი 

„სნეულება“) აღმშენებლური საიდუმლო მდგომარეობდა შემდეგში: 
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აკადემიას მხოლოდ თავის საკუთარ შენობაში ჰქონდა სპორტის 37 

სახეობის სხვადასხვა საწვრთნელი წერტილი (დარბაზი, სტადიონი, ტირი, 

საწყლოსნო წერტილი და ა.შ.), რასაც ემატებოდა შენობის ირგვლივ მდებარე 

(არაოფიციალურად ვუწოდებდით სპორტულ ქალაქს, „სპორტგოროდოკს“) 

სპორტული ბაზები (საწყლოსნო კომპლექსები, ჩოგბურთისა და ბადმინ-

ტონის სკოლები, ფარიკაობისა და ძალოსნობის უმაღლეს დაოსტატების 

სკოლა, მძლეოსნობის დახურული მანეჟი თავისი ღია სტადიონით, ფალა-

ვანთა კლუბი, ძიუდოს სასახლე და ა.შ.). ყოველ მათგანში ფიზიკურად იყო 

განთავსებული თავისივე სპეციალობის კათედრა (მძლეოსნობის სასახლეში 

– მძლეოსნობის კათედრა, ფალავანთა კლუბში – ჭიდაობის კათედრა, ფარი-

კაობისა და ძალოსნობის სკოლაში – ფარიკაობისა და ძალოსნობის კათედ-

რები და ა.შ.). ზუსტად ასეთივე ინფრასტრუქტურული ქსელით იყო განლა-

გებული (იმავე შენობებში) ეროვნული ფედერაციები – სპორტის ყოველ მო-

ცემულ სახეობაში. მაგალითისათვის ავიღოთ მძლეოსნობის სასახლე, რომ-

ლის მეორე სართულზეც ერთმანეთის გვერდიგვერდ იყვნენ განთავსე-

ბულნი: 

საქართველოს მძლეოსნობის ეროვნული ფედერაცია – პრეზიდენტი 

თამაზ მდინარაძე; 

სპორტის აკადემიის მწვრთნელთა ფაკულტეტის მძლეოსნობის 

კათედრა – გამგე, სსრკ ექსჩემპიონი და ექსრეკორდსმენი, სსრკ დამსა-

ხურებული მწვრთნელი, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი, პედაგოგიურ 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მამია ტუღუში, რომელიც ამავე 

დროს იყო ფედერაციის სწავლული მდივანიც (ასეთივე მოდელი მუშაობდა 

ყოველ სახეობაში)  და ჩართული იყო ფედერაციის მიერ სახეობის მართვაში 

– მეცნიერული და პედაგოგიური ინსტრუმენტებით. შენობაში მოვარჯიშე 

ყოველი მოზარდი (მისი მომავალი სტუდენტი) წელიწადში თორმეტი 

შეჯიბრებისა და თორმეტთვიანი წვრთნის პროცესში სრულ განვითარებას 

გადიოდა მამია ტუღუშისა და კათედრის მეცნიერ–პედაგოგების თვალწინ 

და შესაბამისად ყოველი სპორტსმენი / სტუდენტი მათი გამოკვლევებისა და 
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წიგნების დაკვირვების საგანი, თანაავტორი, თანაშემოქმედი ხდებოდა. 

ყოველი სტუდენტი, რომელიც კათედრის სახელით ლაბორატორიულ 

მონაწილეობას ღებულობდა შეჯიბრების გაანალიზებაში, ამავე დროს იყო 

ამავე შეჯიბრებაში უკვე ფედერაციის სახელით მონაწილე სპორტსმენი 

(კათედრიდან – სტუდენტი ანალიტიკოსი, ხოლო ფედერაციიდან –

სპორტსმენი, მონაწილე და შეჯიბრების ორგანიზების წევრი). ეს ორი ცნება 

(მეცნიერი და სპორტსმენი) თავს იყრიდა ერთ ახალგაზრდაში. ყოველი 

შეჯიბრება ჯერ ტარდებოდა კათედრის ლექტორებისა (ისინი ხომ ამავე 

დროს მოქმედი მწვრთნელებიც არიან) და სტუდენტების (ისინი ხომ ამავე 

დროს მონაწილე სპორტსმენებიც არიან) სრული სიმძლავრის ურთიერთ-

თანაორგანიზატორობით, ხოლო შემდეგ უკვე კათედრა ატარებდა სტუ-

დენტთა/სპორტსმენთა მეცნიერულ კონფერენციას, რომელზეც დეტალუ-

რად გაანალიზდებოდა შეჯიბრება, მასში გაპარული ყოველი ხარვეზი, 

ყოველი მონაწილის შეცდომა, თუ წარმატება, ორგანიზების ნაკლოვანება, 

თუ წინმსვლელი სიახლე. ეს გაანალიზებული მასალა (მინიმუმ თორმეტი – 

ერთ სასწავლო წელიწადში) მოხვდებოდა აკადემიის „წელიწდეულ“ გამო-

ცემაში და დაარქივდებოდა. სპორტის აკადემიის არქივი ინახავს მსოფლიო 

დონის, მთელი ქართული ეროვნული სპორტის ისტორიის მიერ დაგროვილ 

გამოცდილებას. ეს ინსტიტუცია ისე უნებლიედ მართავდა და ანვითარებდა 

სპორტს, რომ მას ვერც ვერავინ ამჩნევდა. 

იმ ნაწილში, სადაც საუბარია „ჩემპიონის“, „რეკორსმენისა“ თუ სხვა 

სპორტული ტიტულის კონტროლსა და საერთოდ სპორტის სახეობებში 

მმართველ გაერთიანებათა (ფედერაციები, კავშირები, ასოციაციები და სხვა) 

მუშაობის სახელმწიფოებრივ რეგულირებაზე – ასახულია ის პასუხისმგებ-

ლობა, რომელიც რამდენიმე სამინისტროზე უნდა გადანაწილდეს და 

ურთიერთკონტროლის ბუნებრივი მანქანა ჩართოს. წინააღმდეგ შემთხვე-

ვაში ქვესტრუქტურებს – ხან გამიზნულად და ხან უნებლიედ შეცდომაში 

შეჰყავთ (სიტყვისაგან „ატყუებენ“ – თავს შევიკავებ) სამინისტროები, სამი-

ნისტროებს – მთავრობა, დეზორიენტირებული მთავრობა კი საერთაშო-
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რისო ღონისძიებებზე პირისპირ შეასკდება სწორად მომზადებულ მოწინა-

აღმდეგე ზვიგენს და მოუწევს ძალიან ცუდად „შეჭამოს“ თავისი ქვემდ-

გომის ქვემდგომის გვერდით მდგომი არაოფიციალური მაქინატორის ,,შე-

მოქმედება’’, რომელსაც ოფიციალური ავტორი არ ჰყავს, მაგრამ იგი  

დღევანდელი სახელმწიფოს „მართულ უმართავობაში“ – საერთო ჯამში 

(სხვადასხვა დარგებში ბევრი ოპერაციის ბუნებრივი შეკრებითობის შედე-

გად) შეუმჩნეველი, ამოუცნობი, დიაგნოზდაუსმელი, მაგრამ „გადამწყვეტი 

შავი სინდრომია“. სანამ ის არსებობს (ის კი მანამდე იარსებებს, სანამ მას 

შეამჩნევენ, ამოიცნობენ, სწორ დიაგნოსტირებას მოუხდენენ და გაანეი-

ტრალებენ – ხან თერაპიული, ხან კი – ქირურგიული გზებით) – მანამდე 

ქვეყნის გამართვაზე ფიქრიც კი ზედმეტია. 

კვლევის მოსალოდნელი შედეგები. როგორც აღვნიშნეთ მიმდინარე 

ნაშრომის ზემორე ერთ-ერთ ნაწილში: „თემის ძირითადი არსი“ დასმული 

ერთ-ერთი პრობლემა – „არასამთავრობო ორგანიზაციაზე“ (სეოკ-ი და 

„ეროვნული ფედერაცია“) დაკისრებული უმაღლესი სახელმწიფო პასუხისმ-

გებლობაა. სოკ-ის პრეზიდენტის პირველი სტატუსის (სოკ-ის პრეზიდენტი) 

დაქვემდებარებაში თავის თავს აღიარებს ეოკ-ი, მაგრამ სოკ-ის პრეზიდენტს 

აქვს მეორე სტატუსიც მსოფლიოს სამართლებრივ სივრცეში: „დამოუკი-

დებელი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი“. ამ სტატუსით ის აფორმებს 

„სახელმწიფოთაშორისი ხელშეკრულების“ სტატუსის მქონე „ლოზანას 

ქარტიულ ხელშეკრულებას“ ყოველ გაერო-სა და აქედან გამომდინარე სოკ-

ის წევრ ქვეყანასთან, რასაც („ხელშეკრულებას“) „სახელმწიფოთაშორისი“ 

იურიდიული სტატუსის გარდა აქვს „საერთო ქარტიულ-კოლექტიური 

უსაფრთხოების სახელშეკრულებო შეთანხმების“ იურიდიული სტატუსიც, 

რასაც („ხელშეკრულებას“) ჩვენს რეგიონში მარტოდენ საქართველოა 

ჩამორჩენილი (იხ. ნახაზი №1.) საქართველოს ზემოხსენებული „ლოზანას 

ხელშეკრულება“ გაფორმებული არა აქვს, რაც აიხსნება ისეთი არასასურვე-

ლი შეფასებებით, როგორებიცაა: „არაპროფესიონალიზმი“, „არაპატრიო-
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ტიზმი“, „ეროვნული პასუხისმგებლობის არარსებობა“, „მამულიშვილობის 

დეფიციტი“. 

ნახაზი №1 

შვეიცარია, ლოზანა, სოკ-ის შენობის დიზაინი, 

რომელიც ზუსტად შეესაბამება ,,საერთაშორისო სპორტის’’ მსოფლიო 

დიპლომატიურ ველს გაერო-ს ფორმატში 

პრეზიდენტი/მინისტრი 

ერთი და იგივე პიროვნება 

 

საერთაშორისო 

ოლიმპიური  

კომიტეტი 

სოკ-ი 

(არასამთავრობო  

საერთშორისო ორგანიზაცია) 

 

 

ფლიგელთა 

გამყოფი 

სადარბაზო 
შეასასვლელი 

 

დამოუკიდებელი  

ქვეყნის საგარეო საქმეთა 
მინისტრის  

აპარატი 

(გაერო-ს წევრი ქვეყნის 
სამინისტროს იურიდიული 

სტატუსი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოკ-ის პრეზიდენტი (შვეიცარია, ლოზანა) სეოკ-ის პრეზიდენტს (სა-

ქართველო, თბილისი) ოლიმპიურ მიპატიჟებას უგზავნის, როგორც „არა-

,,წევრი-ქვეყანა’’. 

,,წევრის’’ სტატუსით 
არასამთავრობო იურიდიული 

პირი - ეროვნული ოლიმპიური 
კომიტეტი (სოკ-ი) - ქვეყნის 

სახელით. ჩვენს შემთხვევაში 
საქართველოს ეროვნული 

ოლიმპიური კომიტეტი  

(სეოკ-ი) - საქართველოს 
სახელით 

გაერო-ს,,წევრი-ქვეყანა’’ 
,,ლოზანას ხელშეკრულების’’ 

,,მონაწილე ქვეყნის’’ სტატუსით. 
ჩვენს შემთხვევაში 

საქართველოს საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო - საქართველოს 

სახელით 
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სამთავრობო სპორტული ორგანიზაცია“ – „არასამთავრობო სპორტულ ორ-

განიზაციას“. მასში კი ასახულია მხოლოდ საშეჯიბრო-საორგანიზაციო 

გაწერილობა. ხოლო იგივე პიროვნება (სოკ-ის პრეზიდენტი) „დამოუკი-

დებელი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის“ (შვეიცარია, ლოზანა) რანგში 

– თავის კოლეგას, „საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს“ (საქართ-

ველო, თბილისი) გამოუგზავნიდა (იხ. ნახაზი №2.)  

ნახაზი №2 

ოლიმპიური სოფლის სამართლებრივი ველი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5% 

12,5% 

სამთავრობო-პოლიტიკური 
ველი გაერო-ს ,,წევრი 

ქვეყნის’’ პოლიტიკური 
ხელმძღვანელობისათვის 

სტატუსით ,,დამსწრე 
ქვეყანა’’ 

გაეროს ,,წევრი ქვეყნის’’ 
სახელით მონაწილე 

სპორტული დელეგაცია. 
ქვეყნის სახელით  მოქმედი 

არასამთავრობო 
იურიდიული პირი  

ეროვნული ოლიმპიური 
კომიტეტი (ეოკ). დელეგაცია 

სტატუსით ,,მონაწილე 
ქვეყანა’’ 

75% 

25% 
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 (პირველი პირის მიერ გაცემული და რატიფიცირებული მინდობილობით, 
რომელიც სრულიად მთავრობას წარმოადგენს. იგი ფარავს სამთავრობო-

პოლიტიკური ველის 25-სავე პროცენტს (12,5%+12,5%) 

 

„სოჭის ოლიმპიური სოფლის პოლიტიკურ პირთა შეხვედრების 

ოფისის საპროტოკოლო დღის წესრიგს“ (1950 წლიდან პრაქტიკაში მყოფი 

გაერო-ს მიერ დამტკიცებული ბლანკეტური ფორმა და სათაურის ზუსტი 

რედაქციაა) – ჩვენც რომ ვყოფილიყავით „ლოზანას ხელშეკრულების“ 

მონაწილე ქვეყანა და მაშინ კი ნამდვილად აღარ მოგვივიდოდა ის ენით 

აუწერელი ურაპატრიოტული (სინამდვილეში – გამიზნული ღალატი) 

სიბეცე,  რასაც საქართველოს პირველი პირის სოჭში ჩაუსვლელობა ჰქვია. 

ზემოაღნიშნული საერთაშორისო დოკუმენტებით „ოლიმპიური სოფე-

ლი“ ითვლება შვეიცარიის ტერიტორიად ოლიმპიური ცეცხლის ჩაქრო-

ბამდე, ანუ „ოლიმპიური თამაშების“ დასრულებულად გამოცხადებამდე. 

მთელი ამ დროის მანძილზე „ოლიმპიური სოფლის“ პოლიტიკური დი-

რექტორია შვეიცარიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი „ოლიმპიური 

თამაშების“ მასპინძელ ქვეყანაში, ანუ, ამ შემთხვევაში – რუსეთში (იხ. 

ნახაზი №2). ხოლო სოჭის საერთაშორისო აეროპორტიდან – „სოჭის 

ოლიმპიურ სოფლამდე“ ტერიტორია – ითვლება „სატრანზიტო ქვეყნის 

ტერიტორიად“. ასე აღირიცხება პროტოკოლშიც, რომელსაც  ხელს აწერენ: 

საგარეო საქმეთა მინისტრი 

სპორტის  მინისტრი 

12,5% 

12,5% 

75% 

25% 

ან ქვეყნისა, თუ 
მისი მთავრობის 

ერთ-ერთი 
ხელმძღვანელი  
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1) გაერო-ს – ხელმძღვანელი (ზემო „ქუდში“ – პირველ ციფერზე). 

2) საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის (სოკ-ი) პრეზიდენტი – 

სტატუსით „დამოუკიდებელი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი“ (ზემო 

„ქუდში“ – მეორე ციფერზე). 

3) იუნესკო-ს – ხელმძღვანელი (ქვემო „ქუდში“ – პირველ ციფერზე). 

4) ევროპარლამენტის ხელმძღვანელი (ქვემო „ქუდში“ – მეორე ცი-

ფერზე). 

5) მასპინძელი ქვეყნის პირველი პირი („სარდაფი“-ს ზემო „ქვეშ-

მიწერაში“ პირველ ციფერზე). 

6) საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, იგივე მასპინძელი 

ქვეყნის სპორტის მინისტრი („სარდაფი“-ს ზემო „ქვეშმიწერაში“  მეორე 

ციფერზე). 

7) მასპინძელ ქვეყანაში შვეიცარიის საგანგებო და სრულუფლებიანი 

ელჩი, იგივე „ჟენევის ფორმატის“ ხელმძღვანელი, იგივე „სოჭის ოლიმ-

პიური სოფლის“ დროებითი პოლიტიკური ხელმძღვანელი ოლიმპიადის 

დასრულებამდე, ანუ ოლიმპიური ცეცხლის ჩაქრობამდე („სარდაფი“-ს  

ქვემო  „ქვეშმიწერაში“ პირველსა და მეორე ციფერების შემკრებ შუალედში). 

ასეთ ბრწყინვალე დამთხვევებს ისტორია როდისღა „მოგვართმევს“??? 

რა სტატუსით მოაწერდა ხელს ამ პროტოკოლს (შუასართის ტექსტუა-

ლურ გრაფაში, შიფრით ინტერპასპორტში GEO) –  „დამსწრე (მონაწილე) 

საქართველოს“ პრეზიდენტი???... რა თქმა უნდა, გაერო-სა და სოკ-ის 

ფორმატებში – ისევე, როგორც ყველა მისი კოლეგა (იმავე გრაფაში)  გაერო-

სა და სოკ-ის მსოფლიოს ყველა წევრი ქვეყნიდან (ყოველი ქვეყანა თავისი 

საკუთარი გეოშიფრით ინტერპასპორტში)???... შესძლებდა ამ  ვითარებაში 

რუსეთის პრეზიდენტი – ხელი არ მოეწერა პროტოკოლისათვის, ანუ არ 

დაედასტურებინა, რომ „სოჭის ოლიმპიური თამაშები“ ნამდვილად 

ჩატარდა???... მასში კი საქართველო გაერო-სა და სოკ-ის რუქით მო-

ნაწილეობდა??.. იქნებოდა თუ არა ეს პროტოკოლი მსოფლიო მნიშვნელო-

ბის პოლიტიკური სვლის ბრწყინვალედ შესრულება საქართველოს მხრი-

დან რუსულ სამიზნეში???... თანაც ისეთი მშვიდობიანი, საყოველთაო ,,მუშა 
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პროცესში’’ სტაბილურად ჩამჯდარი ფორმებით, რასაც საერთოდ არ 

ექმნებოდა ,,ბრძოლის’’ შეფერილობა და ჩვენი მხრიდან რუსეთის მიმართ 

დათმობად და შემხვედრ ნაბიჯადაც შეფასდებოდა?!?!... ნიშნავდა თუ არა ეს 

იმას, რომ ოლიმპიური ცეცხლის ჩაქრობის (პროტოკოლის კანონიერ ძალაში 

შესვლა) წუთიდან – მოსკოვის მიერ „აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღი-

არების უკან გაწვევის პროცესის“ გზის 99% გავლილად ჩაითვლებოდა???... 

რით შესძლებდა რუსეთი ამ ხაფანგიდან გამოძრომას???... ვერაფრით!!! 

მარტო ჩვენი „დიპლომატიური პროვინციალიზმითა“ და პროფესიონალთა 

დანაშაულებრივი იგნორირებით, რაც უზუსტესადაც გათვალეს. წარმოსად-

გენია – რა  წრთობის ხმლად დავიჭერდით ხელთ ამ პროტოკოლს – 

ჟენევაში?!?!...   

აი ასეთი და სხვა მსგავსი შეცდომა, თუ გამიზნული ღალატი – საქართ-

ველოს აღარ უნდა მოუვიდეს. ეს იქნება შედეგი ამ თემის კარგად დამუშა-

ვებისა და დარგის სახელმწიფოებრივ პრაქტიკაში გამართულად და-

ნერგვისა. გარდა ამისა ფუნდამენტურად მოწესრიგდება ეროვნული სპორ-

ტის განვითარების როგორც შიდა სახელმწიფოებრივი, ისე საერთაშორისო 

დიპლომატიური პროცესები. 

დისერტაციის თემის აპრობაცია. ყოველივე ამის დანერგვისა და 

განვითარებისათვის, ცხადია საჭიროა სასწავლო-საუნივერსიტეტო მუშაო-

ბაც, სპეციალისტების გაზრდაცა და სპორტის მუშაკთა გადამზადება, ან 

მომზადება საერთაშორისო სპორტულ ურთიერთობათა სფეროში. ასეთი 

სასწავლო-სამეცნიერო დისციპლინაც შემუშავებულ იქნა სათაურით: „საერ-

თაშორისო სპორტის დიპლომატიური საფუძვლები“, რომლის პირველი 

პროგრამის აპრობირებაც მოხდა სპორტის აკადემიაში, რომლის გაუქმების 

შემდეგ ეს სასწავლო ექსპერიმენტი გაგრძელდა ილიას უნივერსიტეტში, 

სადაც გადავიდა სპორტის აკადემია, როგორც ერთ-ერთი ფაკულტეტური 

უჯრედი სათაურით – სპორტის ცენტრი. 

საბედნიეროდ ყოფილი სპორტის აკადემია აღდგა განახლებული სა-

თაურით სსიპ – საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმ-

წიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, რომელმაც წელს მიიღო აბიტურიენტთა 
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უკვე მეორე  ნაკადი  და  მწვრთნელთა  ფაკულტეტზე იკითხება (ისწავლე-

ბა) ზემოხსენებული სასწავლო დისციპლინა, როგორც საგანი. 

მიმდინარე საგანი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის (სოკ-ი) 

წარდგინებით დაკვალიფიცირებულია მსოფლიო ინტერპატენტის სივრცე-

ში, როგორც „დარგის აღმოჩენა/მიგნება“ და დეპონირებულია საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტის“ მიერ 

2014 წლის 09 სექტემბერს – №6046 „დეპონირების დამადასტურებელი 

მოწმობით“. გაცემულია 2014 წლის 18 სექტემბერს. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა.  ნაშრომი მოიცავს 146 გვერდს 

და შედგება რეზიუმეს, შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი 

თავისგან შემდგარი ძირითადი ტექსტის, დასკვნისა და გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხისაგან. ნაშრომს დანართების სახით თან ერთვის 

საკვლევი თემატიკის შესახებ მოძიებული მნიშვნელოვანი დოკუმენტები 

და ნახაზები. 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 
 

წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომი „საერთაშორისო სპორტის 

დიპლომატიური ასპექტები“ ეხება თანამედროვე მსოფლიოს ცხოვრების 

მეტად აქტუალურ თემას. ნაშრომი მოიცავს ტიტულის გვერდს, 

ხელმოწერის გვერდს, საავტორო უფლებების გვერდს, რეზიუმეს ორ ენაზე 

(ქართულ-ინგლისური), ლიტერატურის მიმოხილვას, შინაარს (სარჩევს), 

ფოტომასალას, ნახაზებსა და ძირითად ტექსტს. ძირითადი ტექსტი შედგება 

შესავლის, სამი თავის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურისაგან. 

შესავალში განხილულია საკვლევი პრობლემის აქტუალობა, მიზანი და 

ამოცანები, კვლევის საგანი და კვლევის ობიექტი, გამოკვლევის სიახლეები 

და სხვა. 

თემის აქტუალობა იმითაა დასაბუთებული, რომ გლობალიზაციის 

პირობებში გაერო-ს ყველა ქვეყანა გარდა სამხრეთ სუდანისა, არის საერთა-

შორისო ოლიმპიური კომიტეტის (სოკ-ის) წევრი და ამას ემატება გაერო-

სავე მიერ დროებით სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნად აღიარებული (რეზო-
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ლუცირებული) სოკ-ის თორმეტი დროებითი წევრი. გამოკვეთილი და 

გაშუქებულია „საერთაშორისო სპორტის“ (გაერო-ს ტერმინია) არსი, რო-

გორც დიპლომატიური ფენომენისა და ახსნილია კლასიკური დიპლომატი-

ის სპორტის წახნაგი. 

ნაშრომის პირველ თავში ჩამოყალიბებულია ის ისტორიული ექსკურ-

სი, რომლითაც ჩანს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ თავისი 

დაარსების დღიდან ნახევარი საუკუნის მანძილზე დაგროვილი გამოც-

დილება, რომელმაც სათავე დაუდო გაერო-ს შექმნას. ახსნილია სოკ-ის არსი 

და როლი გაერო-ს შექმნის წინაპირობის, მყარი ნიადაგის მომზადებაში. 

მეორე თავი ეძღვნება გაერო-ს შექმნის დეტალურ პროცედურას, 

რომელშიც მკვეთრად ჩანს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის როლი, 

როცა იგი და მისი შემქმნელი პირები მთელ თავიანთ ნახევარსაუკუნოვან 

მდიდარ გამოცდილებას ახმარენ გაერო-ს შექმნის „მუშა პროცესს“ და 

ნაჩვენებია სოკ-ის ფაქტობრივად ნომერ პირველი როლი გაერო-ს შექმნაში. 

ნაშრომის მესამე თავი ეძღვნება გაერო-ს წევრ ქვეყნებში მსოფლიოში 

არსებულ რეგიონალურ კონფლიქტურსა, თუ სხვა სახის პრობლემურ 

რეგიონებსა და ავტონომიებს, რომელთა მოგვარებასა და მოწესრიგებაში 

„საერთაშორისო სპორტი“ სერიოზულ ძალისა და გონებისხმევას დებს. 

სადისერტაციო ნაშრომში ძირითადი აქცენტი კეთდება სპორტის 

დიპლომატიური ფენომენის კრიტერიუმთა სისტემის აუცილებლობაზე, 

რომლითაც უნდა იმუშაოს ამ დარგმა და მოყვანილია რამოდენიმე 

საერთაშორისო პოლიტიკური შემთხვევა, რომელიც აღწერს თუ რა დაკარგა 

საქართველომ ამ სისტემის დეფიციტით. მოყვანილია სოჭის ოლიმპიური 

სოფლის დამსწრე ქვეყნების პოლიტიკურ პირთა შეხვედრების ოფისში 

საქართველოს ჩაუსვლელობა, როგორც ყველაზე უფრო დიდი პოლიტი-

კური სიბრიყვე, რაც კი საქართველოს დაუშვია. მოყვანილია მაგალითად 

განსხვავება სოკ-ის მიერ აღიარებულ სპორტის სახეობებში ძირითად 

მმართველ გაერთიანებებსა (ფედერაციები, ასოციაციები, კავშირები, ინ-

კორპორაციები და სხვა) და მათს პარალელურ, სოკ-ის მიერ არ აღიარებულ 
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სტრუქტურებს შორის, რაც ძალიან მძიმე პოლიტიკურ მდგომარეობაში 

აყენებს საქართველოს მსოფლიოს დიპლომატიურ სივრცეში. 

ასევე არის მსჯელობა სამეცნიერო-სასწავლო დისციპლინაზე „საერთა-

შორისო სპორტის დიპლომატიური საფუძვლები“, რომელიც წარმოადგენს 

ჩატარებული სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის ძირითად შედეგს, რომელიც 

დეპონირებულია ინტერპატენტის სივრცეში საერთაშორისო ოლიმპიური 

კომიტეტის (სოკ-ის) წარდგინებით, აღიარებულია საქართველოს განათ-

ლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის საბჭოს 2015 წლის 22 ივლისის №7 დადგენილებით, 

გამოფენილია ინტერნეტგვერდზე (http: //www.eqe.ge/res/docs/oqmi_N7.pdf) 

და 2007 წლიდან ეკითხებათ სპორტის  პროფილის უმაღლესი სკოლის 

სტუდენტებსა და გადამზადებისა და ატესტაციის ცენტრის მსმენელებს 

(სპორტის მუშაკებს). ეს შედეგი უკვე მეშვიდე წელიწადია გადის 

აპრობირებას, სრულიად ამართლებს თავის დანიშნულებას და მიმდინარე 

თემის  კარგ მიღწევას (შედეგს) წარმოადგენს. 

ნაშრომს ახლავს დასკვნა, რომელშიც მოკლედ მოცემული და შეჯა-

მებულია კვლევის შედეგები და ყოველივე ზემოაღნიშნული შემთხვევა, თუ 

არგუმენტი. სტანდარტული, თუ არასტანდარტული ბარიერებისა და 

რეგულაციების გამოყენების დადებითი და უარყოფითი მხარეები სპორტის 

დიპლომატიური ფენომენისა – სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკაში. 

დასკვნის შემდეგ დანართების სახით ნაშრომს ერთვის საერთაშორისო 

ხასიათის დამადასტურებელი დოკუმენტების ნიმუშები და ბლანკეტური 

ფორმები, რომლებიც დადგენილია გაერო-ს, უინესკო-სა და სოკ-ის ფორ-

მატში, ანუ ,,საერთაშორისო სპორტის’’ სივრცეში მოქმედი განსაზღვრებების 

დასამტკიცებლად. ყოველივე ამის შესახებ არის მსჯელობა სადისერტაციო 

ნაშრომში და ახსნილია, რომ იუნესკო-ს მიერ მსოფლიო ფასეულობებად 

აღიარებული წოდებები ,,მსოფლიოს ჩემპიონი’’, ,,ევროპის ჩემპიონი’’, 

,,მსოფლიოს რეკორდსმენი’’, ,,ევროპის რეკორდსმენი’’, ,,მსოფლიოს თასის 

მფლობელი’’, ,,ევროპის თასის მფლობელი’’ წარმოადგენს ,,საერთაშორისო 

სპორტის’’ სივრცეში გაცემულ ტიტულატურას, ხოლო მოცემული სივრცის 
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გარეთ მყოფი პარალელური სტრუქტურების მიერ გაცემული ტიტუ-

ლატურა არის არაადეკვატური ნამდვილ ამავე წოდებებთან და მათი 

(არადაკვეტური წოდებებით) მეშვეობით ხშირად ხდება ნამდვილი 

წოდებების გაყალბება, რის ნიმუშადაც წარმოდგენილია არაადეკვატური 

,,მსოფლიოს რეკორდსმენის’’ ტიტული, რომელიც აღიარა საქართველოს 

მთავრობამ და ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ. 

ამ დოკუმენტაციასა და ბლანკეტურ ფორმებს სამეცნიერო ლიტერა-

ტურის დატვირთვა აქვს, რაზეც არის მსჯელობა თავში ,,ლიტერატურის 

მიმოხილვა’’. 

დ ა ს კ ვ ნ ა 

ასე და ამრიგად... ჩვენ პირველ ეტაპზე ჩამოვაყალიბეთ სოკ-ის როლი 

გაერო-ს შექმნის წინაპირობის, მისთვის ნიადაგის მომზადების საქმეში. 

მეორე ეტაპზე ვისაუბრეთ სოკ-ის როლზე გაერო-ს შექმნის სამართლებ-

რივსა და დიპლომატიურ პროცედურებში, რაშიც სოკ-მა ფარულ ფორმებში, 

მაგრამ ერთ-ერთი გადამწყვეტი სიტყვა თქვა. მესამე ეტაპზე შევეცადეთ 

თავი დაგვეღწია ისტორიული მეცნიერების გავლენისაგან თემაზე და 

ჩამოგვეყალიბებინა, თუ როგორ გარდაქმნა თავისი მუშაობის სისტემური  

მეთოდოლოგია სოკ-მა გაერო-ს ჩამოყალიბების შემდეგ. როგორ გადასცა მას 

მთელი რიგი ადმინისტრაციული უფლება-მოვალეობანი სრულიად ნება-

ყოფლობითა და საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე და როგორ მუშაობს 

დღეს სოკ-ი გაერო-ს დიპლომატიურ ფორმატში გაერო-ს წევრ ქვეყნებთან 

მსოფლიოს სამართლებრივი ველის „არასამთავრობო ნაწილში“, „სახელმ-

წიფო სექტორში“ და „დიპლომატიურ ნაწილში“.  

მხოლოდ ამ მესამე ეტაპის გაშუქების შემდეგ-ღა შევძლებთ ჯეროვან 

დონეზე განვიხილოთ სოკ-ის მსოფლიო ველზე საქართველოს მოძრაობისა, 

თუ დიპლომატიურ საშუალებათა უაღრესად ფარული, მაგრამ უაღრესად 

მაღალეფექტური რესურსი. გამოვიკვლიოთ სოკ-ის ფორმატში არსებული 

საერთაშორისო გარანტიები, ტერიტორიული მთლიანობისა, თუ სახელმწი-

ფოებრივი სუვერენიტეტის დაცვის უმძლავრესი შესაძლებლობები, რასაც 
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ვერ ვიყენებთ. ეს მესამე ეტაპი, სამწუხაროდ ვერ ჩაეტევა მიმდინარე ამ 

სადისერტაციო თემის მოცულობაში და მისი ძირითადი ნაწილი 

სქელტანიან სახელმძღვანელოში გადაინაცვლებს; ხოლო ძირითადი 

ნაწილი სადისერტაციო ნაშრომისა არ ამოიწურება სოკ-ის, როგორც 

სპორტული, ისე – დიპლომატიური ფენომენით და ძირითადად ჩვენ 

გამოვიკვლევთ „მსოფლიოს სპორტულ სამყაროს“, რომელიც შედგება 

მრავალი ორგანიზაციის, მსოფლიოს სპორტული პროფილის სტრუქტუ-

რების ერთობლიობით და ვეცდებით მეცნიერულად ავხსნათ მათი ადგილი 

საქართველოს სახელმწიფოებრივ განვითარებაში და საქართველოს 

ადგილი „მსოფლიოს სპორტულ სამყაროში“. 

მსოფლიოს თანამედროვე პოლიტიკური ქსოვილის განფენილობის 

პირობებში იმდენმა მოუწესრიგებლობამ, მოუგვარებლობამ და პოზიციათა 

შეუთანხმებლობა-შეუჯერებლობამ იჩინა თავი, რომ მიმდინარე პროცესებ-

ში კლასიკური დიპლომატიის გარდა, დიპლომატიის ბევრმა დარგობრივმა 

განატოტმა შეიძინა მაღალი ფუნქციური დატვირთვა და ჩადგა ქვეყანა-

თაშორისი ურთიერთშეთანხმებითობის კულტურის დახვეწის საქმეში. 

შრომა შეეხება მეტად აქტუალურ პრობლემას, რომელსაც არა თუ სა-

ქართველოში, ჯერჯერობით სრულიად მსოფლიოშიც – სათანადო ყურად-

ღება არ დათმობია. ქართველი საზოგადოების წარმოდგენაში შესამჩნევი 

ადგილი უჭირავთ ცნებებს: „საერთაშორისო ეკონომიკა“, „საერთაშორისო 

სამართალი“, „მსოფლიო მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგია“, „სამხედრო დიპ-

ლომატია“. ზოგადად განათლებულ ქართველთა საზოგადოებრივ  აზრში 

არსებობს წარმოდგენა იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 

ზემოხსენებული დარგები ქვეყანათა შორის დიპლომატიურ ურთიერთო-

ბებსა და მსოფლიო წონასწორობაში. იმავე სივრცესა და განზომილებებში 

ზემოაღნიშნულ დარგებზე არანაკლებ როლს თამაშობს სპორტი, რომელსაც 

ძალიან დიდი რაოდენობის საერთაშორისო დარგობრივი სტრუქტურები 

ემსახურება. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის (სოკ-ი) მუდმივი 

წარმომადგენელი გაერო-ში, რომელსაც 1995 წლიდან საერთაშორისო ოლი-
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მპიური კომიტეტის (სოკ-ი) პირველი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტიც შეუთავს-

და – დაბეჯითებით ამტკიცებს და უკვე  პრაქტიკულადაც აღწევს: 

სოკ-ში „მუდმივი წარმომადგენლობა“ (საელჩოს იურიდიული სტატუ-

სით), როგორც დიპლომატიური მისია – ჰყავდეს სოკ-ის, ესე იგი გაერო-ს 

ყველა „წევრ ქვეყანას“ (ანუ – საქართველოსაც), ისევე, როგორც – „იუნესკო“-

ში. 

სპორტის ოლიმპიურ სახეობებში ყოველ ძირითად საერთაშორისო ფე-

დერაციას (ცნება ახსნილია ზემომდებარე შრომაში) – ჰყავდეს მუდმივი წარ-

მომადგენელი (წარმომადგენლობა) გაერო-ში, როგორც დიპლომატიური 

მისია. 

ამ თვალთახედვით, ადვილი წარმოსადგენია, თუ რაოდენ საჭიროა ამ 

დარგში ძლიერი პროფესიონალების გაზრდა, დარგის მეთოდური მუშაო-

ბის ჩამოყალიბება, დოქტრინის თეორიული, მეცნიერული დამუშავება და 

შემდეგ მისი პრაქტიკულ, სახელმწიფო სამსახურებრივ სტრუქტურულ 

სისტემად ქცევა, რასაც განმარტავს ზემოთ მოყვანილი შრომაც. სპორტში 

საკითხმა სულ უფრო მეტი და მეტი სიმწვავით იჩინა თავი. ეროვნული 

ფედერაციებისა და სპორტის დარგში სახელმწიფო სტრუქტურებსა, თუ 

არასამთავრობო სექტორში საერთაშორისო სპეციფიურ ურთიერთობათა 

მეთოდურ საკითხებში პროფესიონალიზმისა და მოქმედების კრიტერიუ-

მების დეფიციტმა – ეროვნულ სპორტს მკვეთარდ გაუფუჭა მისადგომები 

მიმწვევ სტრუქტურებთან, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ 

კორპუსთან, საელჩოებთან, საკონსულოებთან – დაუმძიმდათ ვიზების 

მიღების პროცედურები – საბოლოო ჯამში კი ეროვნული სპორტი ყალბი 

პიარისა და სრული იზოლაციისაკენ დაიძრა. 

პროფესიონალების გაზრდისათვის საჭირო სამეცნიერო სასწავლო 

დისციპლინის ჩამოყალიბება, როგორც გამოკვეთილი, დამოუკიდებელი 

დარგისა, რომელიც განკუთვნილია როგორც სპორტის პროფილის 

უმაღლესი სკოლების სტუდენტების მომზადებისათვის, ისე სპორტის 

მუშაკების გადამზადებისა და ატესტირებისათვის – წარმოადგენდა ერთ–

ერთ მთავართ უმთავრეს მიზანს განვლილი (ჩატარებული) სამეცნიერო 
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კვლევითი მუშაობისა, დაკვირვებისა და ანალიზისა. მაგრამ დარგი, 

რომელშიც ისინი უნდა მომზადდნენ და რომელიც თეორიული სასწავლო 

სამეცნიერო დისციპლინის სახით არ არსებობდა, არსებობდა ბუნებაში. იგი 

შეუმჩნევლად მუშაობდა მოქმედ პრაქტიკაში და თავის ხან სავალალოსა და 

ხან სასიკეთო უნებლიე შედეგებს ქაოტურად, მოუწესრიგებლად, 

გაუთვლელად, უმეტეს წილ კი სრულიად შეუმჩნევლადაც – გვაძლევდა. 

ამგვარ მაგალითების სახით ზემომდებარე სადისერტაციო ნაშრომში 

მოყვანილი და ახსნილია: 

1. სოჭის ოლიმპიურ სოფელში ოლიმპიადის სამართლებრივი ველის 

დიპლომატიურ ნაწილში სოჭის ოლიმპიური სოფლის დამსწრე ქვეყნების 

პოლიტიკურ პირთა შეხვედრების ოფისში შედგა (გაფორმდა) სოჭის 

ოლიმპიადის დამსწრე ქვეყნების პოლიტიკურ პირთა დიპლომატიური 

პროტოკოლი, რომელსაც ხელს არ აწერს არც საქართველოს პრეზიდენტი 

და არც – მის მიერ მინდობილობა – რატიფიცირებული, საქართველოს 

მთავრობის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი. თავისი ხასიათობრივი 

არსითა და პოლიტიკურად უაღრესად მოხერხებული შემთხვევის 

წყალობით ეს პროტოკოლი რომ გაფორმებულიყო, იგი იქნებოდა იმდენად 

წონადი აქტი, როგორიც აქამდე არც ერთ განზომილებაში არ შეუსრულებია 

(ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად) საქართველოს – მას შემდეგ, რაც მოხდა 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. ეს ბრწყინვალე 

აქტი არ შესრულდა მხოლოდ და მხოლოდ ამ დარგის ჩამოუყალიბებ-

ლობისა და მასში პროფესიონალთა არ არსებობის მიზეზით. ქართველ 

დიპლომატებსა და სპორტის სახელმწიფო ხელმძღვანელობას – დღემდე 

წარმოდგენაც კი არ აქვთ, თუ რა შანსი გაუშვეს ხელიდან?!?!...  რამხელა 

დიპლომატიურ გარღვევას მოვახდენდით საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის აღდგენის გზაზე.  ეროვნულ სპორტს კიდევ მიეცემა შანსი 

მსგავსი სამსახური გაუწიოს ქვეყანას „საერთაშორისო სპორტის“ დახმარე-

ბით გაერო-ს ფორმატში. პროფესიონალები და მკვეთრად გაწერილი მოქ-

მედების კრიტერიუმების სისტემა – სასწრაფოდ სჭირდება ქვეყანას. 
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2. ზემოაღნიშნული აქტი რომ შეგვესრულებინა, ამ შემთხვევისათვის 

რუსეთს მზად ჰქონდა მეორე ნაღმი, რომელიც საქართველოს „ეროვნულ 

სპორტში“ დევს და რომლის გაუვნებელყოფაც დღემდე აზრადაც არავის 

მოსდის. ეს არის ასევე აღწერილი და გამოკვეთილი საკითხი სპორტის 

ყოველ სახეობაში ძირითადი მმართველი გაერთიანებების (ფედერაციები, 

ასოციაციები, კავშირები, ინკორპორაციები და სხვა) პარალელური 

ანალოგიური სტრუქტურები, რომელთაც არ აღიარებს სოკ-ი და აქედან 

გამომდინარე  ისინი არ მუშაობენ სოკ-ისა და მის მიერ აღიარებული სოკ-ის 

პარტნიორი საერთაშორისო სპორტის მართვის სპეციალური სტრუქტუ-

რების (ანტიდოპინგო სააგენტოები, საინფორმაციო კორპორაციები, მედია-

სააგენტოები, სტანდარტიფიკაციის, მეცნიერების, საუნივერსიტეტო, საარ-

ბიტრაჟო დაწესებულებები, სპორტბანკი და სხვა) ფორმატებში, ანუ სრუ-

ლიად თავისუფალნი არიან ყოველგვარი საერთაშორისო, სახელმწიფოთა-

შორისი, თუ დიპლომატიური ვალდებულებებისაგან გაერო-ს ფორმატში. 

მათ მიერ გაცემული ტიტულები „მსოფლიოს ჩემპიონი“, „მსოფლიოს 

რეკორდსმენი“, „ევროპის ჩემპიონი“, „ევროპის რეკორდსმენი“, „მსოფლიოს 

თასის მფლობელი“, „ევროპის თასის მფლობელი“ და სხვა – სრულიად 

არაადეკვატურია გაერო-ს, სოკ-ისა და იუნესკოს სივრცეში გაცემულ ამავე 

ტიტულატურასთან. დღევანდელ საქართველოში კი პირადად ჩემი დირექ-

ტორობით წარმოებულ „სპორტის კვლევაში“, რომელიც ჩატარდა ფედე-

რაციის „სპორტი ყველასათვის“ ეგიდით (ერთ-ერთი სემინარის თემად 

წარმოვადგინე) – დავთვალეთ ოთხმოცდათვრამეტი ეგრეთწოდებული 

მსოფლიოსა და ევროპის „ჩემპიონი“, „რეკორდსმენი“, თუ „თასის მფლო-

ბელი“ რომელიც არაპროფესიონალიზმიდან გამომდინარე არა მხოლოდ 

მინისტრმა სცნო, არამედ პრემიერ-მინისტრის სპეციალური ბრძანებითაც კი 

იქნენ  აღიარებულნი. მაშინ, როცა რეალური ჩემპიონი, რეკორდსმენი და 

თასის მფლობელი გვყავს სულ ექვსი. ეს სტატისტიკაც აღრიცხული ჰქონდა 

და აქვს რუსეთს, რომელსაც აგვიფეთქებდა სოჭში, ჩვენ რომ მათ სასარ-

გებლოდ „ჭკვიანად“ არ მოვქცეულიყავით. აწიც, სულ ამდაგვარ დიპლომა-

ტიურ შანტაჟში ვეყოლებით. 
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3. ყოველივე ზემოაღნიშნულის აღსაკვეთად საჭიროა საგარეო საქმეთა 

სამინისტროში არსებობდეს „საერთაშორისო სპორტის სამმართველო“, რომ-

ლისთვისაც (მათ გარდა – ფედერაციებისთვის, მთავრობისთვის, ეროვნული 

ოლიმპიური კომიტეტისთვის, სპორტის სახელმწიფო და საკლუბო–საუ-

ნივერსიტეტო სტრუქტურებისთვის) გავზრდით სპეციალისტებს და გან-

ვავითარებთ დარგს, რაშიც სერიოზულ სიტყვას იტყვის დარგის კვლევისა 

და მეცნიერულ-მეთოდოლოგიური დამუშავების პროცესი. 
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი მოხსენდა ორ სემინარსა და სამ 

კოლოქვიუმში და სამეცნიერო სტატიები გამოქვეყნებულია შემდეგ შრო-

მებში:   

კოლოქვიუმები: 

1. სპორტი და დიპლომატია - 02.07.2014 

2. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი გაერო-ს ფორმატში - 09.02.2015 

3. საერთაშორისო სპორტის მსოფლიო დიპლომატიური სივრცე გაერო-ს 
ფორმატში - 29.06.2015  

 

სემინარები: 

1. სპორტის კვლევა - სოციოლოგიური შესწავლა, სოციალური ანალიზი - 
02.07.2014 

2. სპორტის კვლევა - სპორტის განვითარების სამთავრობო სტრატეგიის 
შესახებ - 09.02.2015 

სამეცნიერო სტატიები: 

4. ,,ოლიმპიური კომიტეტი - დიპლომატიური ორგანიზაცია’’. 
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’,  
N25., თბ., 2012, გვ. 89-96. 

 

5. ,,საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი - გაერო-ს შექმნის წინაპირობა’’ 
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2014 
წ., N30, გვ. 188-200. 

 

6. ,,საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის როლის გაერო-ს შექმნის 
,,მუშა პროცესში’’, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო 
ვერტიკალები“. 2015 წ., N31, გვ. 174-189. 
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სტუ, თბ., 2015. მოხსენება: ,,სპორტის სახეობებში საერთაშორისო 
ფედერაციების პოლიტიკურ-სამართლებრივი მექანიზმები და 
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