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The Georgian Parliament’s Declaration on Ratification of the 
European Charter for Regional or Minority Languages (draft1) 

 
1. Georgia declares that “regional or minority languages” in the sense of Article 1, paragraph a and 
Article 2, paragraph 1 of the European Charter for Regional or Minority Languages are the languages of 
the national minorities.  
 
2. In accordance with Article 2, paragraph 1 of the Charter, Georgia declares that Article 7, paragraphs 1-
4 of Part II of the Charter (“objectives and principles”) shall apply to the following minority languages2: 
Azerbaijani, Assyrian, Abkhazian, Greek3, German, Estonian, (Urum) Turkish4, Kurmanji/Kurdish, 

Ossetian, Polish, Russian, Armenian, Udi, Ukrainian and Kist/Chechen, Avar. 
 
3. In accordance with Article 2, paragraph 2 and Article 3, paragraph 1 of the Charter, Georgia declares 
that the following provisions of Part III of the Charter (“measures to promote the use of regional or 
minority languages in public life”) shall apply to Abkhazian in Abkhazia: 
 
Article 8 – Education 
Paragraph 1.a.i; b.i; c.i; d.i; e.i; f.iii; g; h. 
Paragraph 2. 
 
Article 9 – Judicial authorities 
Paragraph 1.a.i; a.ii; a.iii; a.iv; b.ii; c.i; c.ii. 
 
Article 10 – Administrative authorities and public services 
Paragraph 1.a.i; b; c. 
Paragraph 2.a; b; c; d; e; f; g. 
Paragraph 3.a. 
Paragraph 4.a; b; c. 
Paragraph 5. 
 
Article 11 – Media 
Paragraph 1.a.iii; b.i; c.i; d; e.i; f.i; g. 
Paragraph 2. 
Paragraph 3. 
 
Article 12 – Cultural activities and facilities 
Paragraph 1.a; b; c; d; e; f. 
 
Article 13 – Economic and social life 
Paragraph 1.a. 
 
Article 14 – Transfrontier exchanges 
Paragraph a. 

                                                           
1
 Prepared in June 2013 by the high-level inter-ministerial commission on Georgia’s commitment regarding the ECRML and Council of Europe experts. 

2 The names of the languages appear in the Georgian alphabetical order. 
3
 Greek – spoken by Pontic Greeks. 

4 Turkish – spoken by Anatolian Greeks. 
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Paragraph b. 
 
4. In accordance with Article 2 paragraph 2, and Article 3, paragraph 1 of the Charter, Georgia declares 
that the following provisions of Part III of the Charter (“measures to promote the use of regional or 
minority languages in public life”) shall apply to Abkhazian (outside Abkhazia), Ossetian, Kist/Chechen, 
Avar and Udi: 
 
a) Abkhazian (outside Abkhazia) and Ossetian: 
 
Article 8 – Education 
Paragraph 1.a.iii (concerning measure ii); b.iv (concerning measure iii); c.iv (concerning measure iii); e.ii; 
f.iii; h; i. 
Paragraph 2. 
 
Article 9 – Judicial authorities 
Paragraph 1.a.ii; b.ii; c.ii. 
Paragraph 3. 
 
Article 10 – Administrative authorities and public services 
Paragraph 1.a.iv; b. 
Paragraph 2.b. 
Paragraph 3.c. 
Paragraph 4.a; b; c. 
 
Article 11 – Media 
Paragraph 1.a.iii; c.ii; d; e.i; f.ii; g. 
Paragraph 2. 
Paragraph 3. 
 
Article 12 – Cultural activities and facilities 
Paragraph 1.a; b; d; e; f; g. 
Paragraph 2. 
Paragraph 3. 
 
Article 13 – Economic and social life 
Paragraph 1.a; d. 
Paragraph 2.c. 
 
b) Kist/Chechen: 
 
Article 8 – Education 
Paragraph 1.a.iii (concerning measure ii); b.iv (concerning measure iii); c.iv (concerning measure iii); d.iv 
(concerning measure iii); e.ii; f.iii; h; i. 
Paragraph 2. 
 
Article 9 – Judicial authorities 
Paragraph 1.a.ii; b.ii; c.ii. 
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Paragraph 3. 
 
Article 10 – Administrative authorities and public services 
Paragraph 1.a.iv; b. 
Paragraph 2.b. 
Paragraph 4.a; b; c. 
 
Article 11 – Media 
Paragraph 1.a.iii; d; f.ii; g. 
Paragraph 2. 
Paragraph 3. 
 
Article 12 – Cultural activities and facilities 
Paragraph 1.a; b; d; e; f; h. 
Paragraph 2. 
Paragraph 3. 
 
Article 13 – Economic and social life 
Paragraph 1.a; c; d. 
Paragraph 2.b; c. 
 
c) Avar: 
 
Article 8 – Education 
Paragraph 1.a.iii (concerning measure ii); b.iv (concerning measure iii); c.iv (concerning measure iii); e.ii; 
f.iii; h; i. 
Paragraph 2. 
 
Article 9 – Judicial authorities 
Paragraph 1.a.ii; b.ii; c.ii. 
Paragraph 3. 
 
Article 10 – Administrative authorities and public services 
Paragraph 1.a.iv; b. 
Paragraph 2.b. 
Paragraph 3.c. 
Paragraph 4.a; b; c. 
 
Article 11 – Media 
Paragraph 1.a.iii; d; e.i; f.ii; g. 
Paragraph 2. 
Paragraph 3. 
 
Article 12 – Cultural activities and facilities 
Paragraph 1.a; b; d; e; f; g. 
Paragraph 2. 
Paragraph 3. 
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Article 13 – Economic and social life 
Paragraph 1.a; d. 
Paragraph 2.c. 
 
d) Udi: 
 
Article 8 – Education 
Paragraph 1.a.iii (concerning measure ii); b.iv (concerning measure iii); c.iv (concerning measure iii); d.iv 
(concerning measure iii); e.ii; f.iii; h; i. 
Paragraph 2. 
 
Article 9 – Judicial authorities 
Paragraph 1.a.ii; b.ii; c.ii. 
 
Article 10 – Administrative authorities and public services 
Paragraph 1.a.iv. 
Paragraph 2.b. 
Paragraph 4.a; b; c. 
 
Article 11 – Media 
Paragraph 1.a.iii; d; f.ii; g. 
Paragraph 2. 
Paragraph 3. 
 
Article 12 – Cultural activities and facilities 
Paragraph 1.a; b; d; e; f; h. 
Paragraph 2. 
Paragraph 3. 
 
Article 13 – Economic and social life 
Paragraph 1.a; c; d. 
Paragraph 2.b; c. 
 
5. Georgia declares that, for the purpose of the implementation of the Charter, there are no regional 
languages used on its territory. 
 
6. Georgia declares that the application of the provisions of the Charter to the minority languages shall 
not be to the detriment of the Georgian language as the state language and the need to learn it.  
 
7. Georgia declares that it will also consider applying provisions of Part III of the Charter to minority 
languages not specified in paragraphs 3 and 4 of this Declaration as soon as the policies and practice 
related to such languages have been further defined. 
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საქართველოს პარლამენტის დეკლარაცია „რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული 

ქარტიის” რატიფიკაციის შესახებ (პროექტი5)  

 

1. საქართველო აცხადებს, რომ „რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებს“, როგორც ეს 

გაგებულია „რეგიონული და უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის” 1-ლი მუხლის, 

„ა” პუნქტით და მე-2 მუხლის, 1-ლი პუნქტით, წარმოადგენს ეროვნულ უმცირესობათა 

ენებს. 

 

2. „რეგიონული ან უმცირესობების ენების ევროპული ქარტიის” მე-2 მუხლის 1-ლი 

პუნქტის თანახმად, საქართველო აცხადებს, რომ ქარტიის II ნაწილის მე-7 მუხლის 1-4 

პუნქტები („მიზნები და პრინციპები“) უნდა გავრცელდეს შემდეგ უმცირესობათა 

ენებზე6: აზერბაიჯანული, ასურული, აფხაზური, ბერძნული7, გერმანული, ესტონური, 

(ურუმეულ) თურქული8, კურმანჯი/ქურთული, ოსური, პოლონური, რუსული, 

სომხური, უდიური, უკრაინული, ქისტურ/ჩეჩნური, ხუნძური.  

 

3. ქარტიის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტისა და მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, 

საქართველო აცხადებს, რომ ქარტიის III ნაწილით („საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ხელშეწყობის ზომები“) გათვალისწინებული 

შემდეგი დებულებები უნდა გავრცელდეს აფხაზურზე აფხაზეთში: 

 

მუხლი 8 – განათლება 

პუნქტი 1.ა.i; ბ.i; გ.i; დ.i; ე.i; ვ.iii; ზ; თ. 

პუნქტი 2. 

 

მუხლი 9 – სასამართლო ორგანოები 

პუნქტი 1.ა.i; ა.ii; ა.iii; ა.iv; ბ.ii; გ.i; გ.ii. 

 

მუხლი 10 – ადმინისტრაციული ორგანოები და საჯარო სამსახურები 

პუნქტი 1.ა.i; ბ; გ. 

პუნქტი 2.ა; ბ; გ; დ; ე; ვ; ზ. 

პუნქტი 3.ა. 

პუნქტი 4.ა; ბ; გ. 

პუნქტი 5. 

 

მუხლი 11 – მედია 

პუნქტი 1.ა.iii; ბ.i; გ.i; დ; ე.i; ვ.i; ზ. 

პუნქტი 2. 

პუნქტი 3. 

 

                                                           
5 მომზადებულია 2013 წლის ივნისში „რეგიონული და უმცირესობათა ენების შესახებ ევროპული ქარტიის“ თაობაზე საქართველოს 

ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიისა და ევროპის საბჭოს ექსპერტების მიერ.  
6
 ენები მოცემულია ქართული ანბანის მიხედვით.  

7  ბერძნული - რომელზეც პონტოელი ბერძნები საუბრობენ.  
8 თურქული - რომელზეც ანატოლიელი ბერძნები საუბრობენ.  
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მუხლი 12 – კულტურული საქმიანობა და საშუალებები 

პუნქტი 1.ა; ბ; გ; დ; ე; ვ. 

 

მუხლი 13 – ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება 

პუნქტი 1.ა. 

 

მუხლი 14 – სახელმწიფოთაშორისი გაცვლები 

პუნქტი ა. 

პუნქტი ბ. 

 

4. ქარტიის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტისა და მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, 

საქართველო აცხადებს, რომ ქარტიის III ნაწილით („საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ხელშეწყობის ზომები“) გათვალისწინებული 

შემდეგი დებულებები უნდა გავრცელდეს აფხაზურ (აფხაზეთის გარეთ), ოსურ, 

ქისტურ/ჩეჩნურ, ხუნძურ და უდიურ ენებზე: 

 

ა) აფხაზური (აფხაზეთის გარეთ) და ოსური: 

 

მუხლი 8 – განათლება 

პუნქტი 1.ა.iii (რომელიც ეხება ii ზომას); ბ.iv (რომელიც ეხება iii ზომას); გ.iv (რომელიც ეხება 

iii ზომას); ე.ii; ვ.iii; თ; ი. 

პუნქტი 2. 

 

მუხლი 9 – სასამართლო ორგანოები 

პუნქტი 1.ა.ii; ბ.ii; გ.ii. 

პუნქტი 3. 

 

მუხლი 10 – ადმინისტრაციული ორგანოები და საჯარო სამსახურები 

პუნქტი 1.ა.iv; ბ. 

პუნქტი 2.ბ. 

პუნქტი 3.გ. 

პუნქტი 4.ა; ბ; გ. 

 

მუხლი 11 – მედია 

პუნქტი 1.ა.iii; გ.ii; დ; ე.i; ვ.ii; ზ. 

პუნქტი 2. 

პუნქტი 3. 

 

მუხლი 12 – კულტურული საქმიანობა და საშუალებები 

პუნქტი 1.ა; ბ; დ; ე; ვ; ზ. 

პუნქტი 2. 

პუნქტი 3. 
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მუხლი 13 – ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება 

პუნქტი 1.ა; დ. 

პუნქტი 2. გ.  

 

ბ) ქისტურ/ჩეჩნური: 

 

მუხლი 8 – განათლება 

პუნქტი 1.ა.iii (რომელიც ეხება ii ზომას);  ბ.iv (რომელიც ეხება iii ზომას); გ.iv (რომელიც ეხება 

iii ზომას); დ.iv (რომელიც ეხება iii ზომას); ე.ii; ვ.iii; თ; ი. 

პუნქტი 2. 

 

მუხლი 9 – სასამართლო ორგანოები 

პუნქტი 1.ა.ii; ბ.ii; გ.ii. 

პუნქტი 3. 

 

მუხლი 10 – ადმინისტრაციული ორგანოები და საჯარო სამსახურები 

პუნქტი 1.ა.iv; ბ. 

პუნქტი 2.ბ. 

პუნქტი 4.ა; ბ; გ. 

 

მუხლი 11 – მედია 

პუნქტი 1.ა.iii; დ; ვ.ii; ზ. 

პუნქტი 2. 

პუნქტი 3. 

 

მუხლი 12 – კულტურული საქმიანობა და საშუალებები 

პუნქტი 1.ა; ბ; დ; ე; ვ; თ. 

პუნქტი 2. 

პუნქტი 3. 

 

მუხლი 13 – ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება 

პუნქტი 1.ა; გ; დ. 

პუნქტი 2. ბ; გ. 

 

გ) ხუნძური: 

 

მუხლი 8 – განათლება 

პუნქტი 1.ა.iii (რომელიც ეხება ii ზომას);  ბ.iv (რომელიც ეხება iii ზომას); გ.iv (რომელიც ეხება 

iii ზომას); ე.ii; ვ.iii; თ; ი. 

პუნქტი 2. 

 

მუხლი 9 – სასამართლო ორგანოები 

პუნქტი 1.ა.ii; ბ.ii; გ.ii. 
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პუნქტი 3. 

 

მუხლი 10 – ადმინისტრაციული ორგანოები და საჯარო სამსახურები 

პუნქტი 1.ა.iv; ბ. 

პუნქტი 2.ბ. 

პუნქტი 3.გ. 

პუნქტი 4.ა; ბ; გ. 

 

მუხლი 11 – მედია 

პუნქტი 1.ა.iii; დ; ე.i; ვ.ii; ზ. 

პუნქტი 2. 

პუნქტი 3. 

 

მუხლი 12 – კულტურული საქმიანობა და საშუალებები 

პუნქტი 1.ა; ბ; დ; ე; ვ; ზ. 

პუნქტი 2. 

პუნქტი 3. 

 

მუხლი 13 – ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება 

პუნქტი 1.ა; დ. 

პუნქტი 2.გ. 

 

დ) უდიური:  

 

მუხლი 8 – განათლება 

პუნქტი 1.ა.iii (რომელიც ეხება ii ზომას);  ბ.iv (რომელიც ეხება iii ზომას); გ.iv (რომელიც ეხება 

iii ზომას); დ.iv (რომელიც ეხება iii ზომას); ე.ii; ვ.iii; თ; ი. 

პუნქტი 2. 

 

მუხლი 9 – სასამართლო ორგანოები 

პუნქტი 1.ა.ii; ბ.ii; გ.ii. 

 

მუხლი 10 – ადმინისტრაციული ორგანოები და საჯარო სამსახურები 

პუნქტი 1.ა.iv. 

პუნქტი 2.ბ. 

პუნქტი 4.ა; ბ; გ. 

 

მუხლი 11 – მედია 

პუნქტი 1.ა.iii; დ; ვ.ii; ზ. 

პუნქტი 2. 

პუნქტი 3. 
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მუხლი 12 – კულტურული საქმიანობა და საშუალებები 

პუნქტი 1.ა; ბ; დ; ე; ვ; თ. 

პუნქტი 2. 

პუნქტი 3. 

 

მუხლი 13 – ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება 

პუნქტი 1.ა; გ; დ. 

პუნქტი 2. ბ; გ. 

 

5. საქართველო აცხადებს, რომ ქარტიის შესრულების მიზნით, მის ტერიტორიაზე არ 

გამოიყენება რაიმე რეგიონული ენა. 

 

6. საქართველო აცხადებს, რომ უმცირესობათა ენების მიმართ ქარტიის დებულებების 

გამოყენებამ ზიანი არ უნდა მიაყენოს ქართულს, როგორც სახელმწიფო ენას და მისი 

შესწავლის საჭიროებას. 

 

7. საქართველო აცხადებს, რომ მომავალში ის ასევე განიხილავს ქარტიის მე-3 ნაწილის 

დებულებების გამოყენების შესაძლებლობას იმ უმცირესობათა ენების მიმართ, 

რომლებიც არ არის მოხსენიებული დეკლარაციის მე-3 და მე-4 პუნქტებში, მას შემდეგ, 

რაც მოხდება ამ ენების მიმართ ქვეყნის პოლიტიკისა და პრაქტიკის შემდგომი 

განსაზღვრა.  
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“Fhtubjyfkn` ,spi`f6`f vf fbqfhf h,spi`f6`f bhspre tdhjgfn`b f[fhnbf” fhfnbabrfwbf 

bfpre ^sh0n`skf fgfhkfvtyn fltrkfhfwbf (fghjt6n)9 

 

1. ^sh0n`skf biffyfw]fp fkf> “Fhtubjyfkn` ,spi`f6`f vf fbqfhf h,spi`f6`f bhspre 

tdhjgfn`b f[fhnbf” 1-n`b f[`0fz  „f“ fgeyrnb> 2 f[`0fz 1-n`b fgeyrnb byhs6`sh9iys> 

„fhtubjyfkn` fbqfhf h,spi`f6`f“-c  b9[mfojeg fvbkf0n` fbqfhf h,spi`f6`f. 

 

2. “Fhtubjyfkn` ,spi`f6`f vf fbqfhf h,spi`f6`f bhspre tdhjgfn`b f[fhnbf” 2-n`b f[`0fz 1 

fgeyrn byf6`sh9iys> ^sh0n`skf bffyfw]fetbn> f[fhnbf II-n`b f[`0f 7-n`b f[`0fz 1 - 4 

fgeyrn6`f („f[s6`r6`tb fghbywbg6`tb“) bifkfhq`fn`e f,fh0 f,spi`f6`f hskf10: 

fpth,fb\mfy> fccbhbf> f9cef> f,shpty11> fytvtw> ftcnjy> f0sh6`f12> rehvfy\mb/frehl> fef9c> 

fgjkbfr> fehsc> fthvfy> felby> ferhfby> f6msc0/xtxty> fdfh. 
 

3. F[fhnbf 2-n`b f[`0fz 2-n`b fgeyrnb 3-n`b f[`0fz 1-n`b fgeyrnb byhs6`sh9iys> 

^sh0n`skf bffyfw]fetbn> f[fhnbf III f[`0f  („Feff;`kfhhfn` 9c0fpffhf=s fhtubjyfkn` 

,spi`f6`f vf fbqfhf h,spi`f6`f hsluskfhf“) fkf bfp9[mfu`f0je bfim0fytbef f97fhf6`f 

bifkfhq`fn`e f9csi`fkf F9cys fqfrshflumsk f=s: 
 
F[`0fz 8 – fqfhf 

Fgeyrn 1.f.i; ,.i; d.i; u.i; um.i; u`.iii; l; l`. 
Fgeyrn 2. 

 
F[`0fz 9 – Fo,fhfn` jhufy6`f 

Fgeyrn 1. f.i; f.ii; f.iii; f.iv; ,.ii; d.i; d.ii. 
 
F[`0fz 10 – Flvbybcnhfnbdn` jhufy6`tb f]`sy06fhhfn` vfqpehf6`tb 
Fgeyrn 1.f.i; ,; d. 
Fgeyrn 2.f; ,; d; u; um; u`; l. 
Fgeyrn 3.f. 
Fgeyrn 4.f; ,; d. 
Fgeyrn 5. 
 
F[`0fz 11 – Fvtlbf 

Fgeyrn 1.f.iii; ,.i; d.i; u; um.i; u`.i; l. 
Fgeyrn 2. 
Fgeyrn 3. 
  
F[`0fz 12 – Frekmnehfn` ecehtb fkifhf6`tb 

Fgeyrn 1.f; ,; d; u; um; u`. 
 
F[`0fz 13 – Ftrjyjvbrfn`b fcjwbfkn`b f9c0fpffhf 
Fgeyrn 1.f. 

                                                           
9
 Tb6`shi`jeg 2013 is6`cf hfi`fhfvpfps> “Fhtubjyfkn` ,spi`f6`f vf fbqfhf h,spi`f6`f bhspre tdhjgfn`b f[fhnbf” bfprys ^sh0n`skf bfufp 
f9[s6`hf6`f hsyfuofhf bfl]`fkfys tb=rffp fvfqehf,;mfhfn` rjvbccbtb Tdhjgf f[tbkfr ft6cgthnw`tb hskf.    
10
 F,spi`f6`f bfh,jeg f6sh0ef fy,fy byf6`sh9iys.  

11 F,shptyi`f - eb fkf Gjynbfn` f,shptyw`f w`f;`jbn.  
12
 F0hs6`i`f - eb fkf Fyfnjkbfn` f,shptyw`f w`f;`jbn. 
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F[`0fz 14 – F]`sy06fhhf,;mfhfn` fb0ys9cf[kfhf6`f 
Fgeyrn f. 
Fgeyrn ,. 
 

4. F[fhnbf 2-n`b f[`0fz 2-n`b fgeyrnb 3-n`b f[`0fz 1-n`b fgeyrnb byhs6`sh9iys> 

^sh0n`skf bffyfw]fetbn> f[fhnbf III f[`0f („Feff;`kfhhfn` 9c0fpffhf=s fhtubjyfkn` 

,spi`f6`f vf fbqfhf h,spi`f6`f hsluskfhf“) fkf bfp9[mfu`f0je f97fhf6`f bifkfhq`fn`e 

f9csi`fktb (F9cys fy0sq)> fef9cb> f6msc0/xtxtyb> fdfhb> felbyb f,spi`f6`f hskf: 

 

f) F9cef ,spi`tb (F9cys fy0sq) fef9c ,spi`tb: 
 
F[`0fz 8 – fqfhf 

Fgeyrn 1.f.iii (ii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); ,.iv (iii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); d.iv (iii 
f0fuskfpffimf bfl]`fkje); um.ii; u`.iii; l`; t. 
Fgeyrn 2. 
 
F[`0fz 9 – Fo,fhfn` jhufy6`f 

Fgeyrn 1. f.ii; ,.ii; d.ii. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 10 – Flvbybcnhfnbdn` jhufy6`tb f]`sy06fhhfn` vfqpehf6`tb 
Fgeyrn 1.f.iv; ,. 
Fgeyrn 2.,. 
Fgeyrn 3.d. 
Fgeyrn 4.f; ,; d. 
 
F[`0fz 11 – Fvtlbf 

Fgeyrn 1.f.iii; d.ii; u; um.i; u`.ii; l. 
Fgeyrn 2. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 12 – Frekmnehfn` ecehtb fkifhf6`tb 

Fgeyrn 1.f; ,; u; um; u`; l. 
Fgeyrn 2. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 13 – Ftrjyjvbrfn`b fcjwbfkn`b f9c0fpffhf 
Fgeyrn 1.f; u. 
Fgeyrn 2.d. 
 

,) F6msc0/xtxty: 
 
F[`0fz 8 – fqfhf 

Fgeyrn 1.f.iii (ii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); ,.iv (iii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); d.iv (iii 
f0fuskfpffimf bfl]`fkje); u.iv (iii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); um.ii; u`.iii; l`; t. 
Fgeyrn 2. 
 



13 

 

F[`0fz 9 – Fo,fhfn` jhufy6`f 

Fgeyrn 1.f.ii;,.ii; d.ii. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 10 – Flvbybcnhfnbdn` jhufy6`tb f]`sy06fhhfn` vfqpehf6`tb 
Fgeyrn 1.f. iv; ,. 
Fgeyrn 2.,. 
Fgeyrn 4.f; ,; d. 
 
F[`0fz 11 – Fvtlbf 

Fgeyrn 1.f.iii; u; u`.ii; l. 
Fgeyrn 2. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 12 – Frekmnehfn` ecehtb fkifhf6`tb 

Fgeyrn 1.f; ,; u; um; u`; l. 
Fgeyrn 2. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 13 – Ftrjyjvbrfn`b fcjwbfkn`b f9c0fpffhf 
Fgeyrn 1.f; d; u. 
Fgeyrn 2.,; d. 
 

d) Fdfhb: 
 
F[`0fz 8 – fqfhf 

Fgeyrn 1.f.iii (ii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); ,.iv (iii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); d.iv (iii 
f0fuskfpffimf bfl]`fkje); um.ii; u`.iii; l`; t. 
Fgeyrn 2. 
 
F[`0fz 9 – Fo,fhfn` jhufy6`f 

Fgeyrn 1.f.ii;,.ii; d.ii. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 10 – Flvbybcnhfnbdn` jhufy6`tb f]`sy06fhhfn` vfqpehf6`tb 
Fgeyrn 1.f.iv; ,. 
Fgeyrn 2.,. 
Fgeyrn 3.d. 
Fgeyrn 4.f; ,; d. 
 
F[`0fz 11 – Fvtlbf 

Fgeyrn 1.f.iii; u; um.i; u`. ii; l. 
Fgeyrn 2. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 12 – Frekmnehfn` ecehtb fkifhf6`tb 

Fgeyrn 1.f; ,; u; um; u`; l. 
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Fgeyrn 2. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 13 – Ftrjyjvbrfn`b fcjwbfkn`b f9c0fpffhf 
 
Fgeyrn 1.f; u. 
Fgeyrn 2.d. 
 

u) Felby: 
 
F[`0fz 8 – fqfhf 

Fgeyrn 1.f.iii (ii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); ,.iv (iii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); d.iv (iii 
f0fuskfpffimf bfl]`fkje); u.iv (iii f0fuskfpffimf bfl]`fkje); um.ii; u`.iii; l`; t. 
Fgeyrn 2. 
 
F[`0fz 9 – Fo,fhfn` jhufy6`f 

Fgeyrn 1.f.ii;,.ii; d.ii. 
 
F[`0fz 10 – Flvbybcnhfnbdn` jhufy6`tb f]`sy06fhhfn` vfqpehf6`tb 

Fgeyrn 1.f.iv. 
Fgeyrn 2.,. 
Fgeyrn 4.f; ,; d. 
 
F[`0fz 11 – Fvtlbf 

Fgeyrn 1.f.iii; u; u`.ii; l. 
Fgeyrn 2. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 12 – Frekmnehfn` ecehtb fkifhf6`tb 

Fgeyrn 1.f; ,; u; um; u`; l`. 
Fgeyrn 2. 
Fgeyrn 3. 
 
F[`0fz 13 – Ftrjyjvbrfn`b fcjwbfkn`b f9c0fpffhf 
Fgeyrn 1. f; d; u. 
Fgeyrn 2.,; d. 
 
5. ^sh0`nskf bffyfw]fetbn> f[fhnbf fyfuofhf fvpspkf eb fqfrshflumsk f=s h[s 
biflvsh[`j bfh,fypffkfr fhtubjyfkn` ,spi`f. 
 
6. ^sh0n`skf bffyfw]fetbn fbqfhf h,spi`f6`f bhsl]`fkfys f[fhnbf f97fhf6`f h[fh[`fhf 
ffy f6sh0ef ,spi`f> f]`sy06fhhfn` ,spi`f tb9i> bfhf e,fc> fhb f,spi`f fqfhf 
f[sv9flfhf 9sh[fuf fbeh is7fvkj. 
 

7. Bfhf e,fc> ^sh0n`skf bffyfw]fetbn ]f9[mf7f eb  bif[`f9ief f[fhnbf 3-n`b f[`0f 

f97fhf6`f h[fh[`fhf fkifhf> fltrkfhfwbf 3-n`b 4-n`b fgeyrn6`f h=s bfh,fv fbqfhf 
h,spi`f6`f hps> f,fh0 f,spi`f6`f bhsl]`fkfys fn`skf fgjkbnbrtb fghf6nbrtb 
fy]`ff6`shqfkfr ffvsim0f[m. 


