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afxazuri ena (afxazeTSi) saqarTveloSi

Fhtubjyfkn` vf fbqfhf6`f 
h,spi`f6`f Tdhjgfn` f[fhnbf
 
regionuli an umciresobaTa 
enebis evropuli qartia 

 coe.int/minlang

F,spi`f 
fv8f6`qfuf

enis gzamkvlevi

F9cef ,spi`f (F9cys f7ys) ^sh0n`skf f7ys 
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რეგიონული ან უმცირესობათა 
ენების ევროპული ქარტია 
წარმოადგენს ევროპის საბჭოს 
კონვენციას, რომელიც ხელს 
უწყობს იმ უმცირესობათა 
ენების დაცვას, რომლებზეც  
ტრადიციულად საუბრობენ ქვეყანაში. 
ენათა ქარტია ითვალისწინებს 
ხელშეწყობის სხვადასხვა 
ღონისძიებებს, რომლებიც 
შექმნილია იმის უზრუნველსაყოფად 
და წასახალისებლად, რომ 
მოხდეს ამ ენების საჯაროდ, 
განსაკუთრებით სკოლებში, 
კულტურულ ღონისძიებებში, მედიაში, 
კომპანიებსა და ადმინისტრაციულ 
ორგანოებში გამოყენება. 

1999 წელს ევროპის საბჭოში 
გაწევრიანების დროს, საქართველომ 
იკისრა რეგიონული ან 
უმცირესობათა ენების ევროპული 
ქარტიის რატიფიცირება. როგორც 
კი საქართველოს ხელისუფლება 
მოახდენს ქარტიის რატიფიცირებას 
და დოკუმენტი შევა ძალაში, იგი 
ხელს შეუწყობს აფხაზური ენის 
დაცვასაც, რადგან იგი წარმოადგენს 
უმცირესობათა იმ ერთ-ერთ 
ენას, რომელზეც ტრადიციულად 
საუბრობენ საქართველოში. 
მოცემული ენის გზამკვლევი 
მოიცავს ენების ევროპული ქარტიით 
გათვალისწინებულ ხელშეწყობის იმ 
ღონისძიებებს, რის გამოყენებასაც 
საქართველო აპირებს აფხაზურის 
მიმართ. 

მხარი დაუჭირეთ ამ ღონისძიებებს: 
თუ თქვენც რეგულარულად იყენებთ 
აფხაზურ ენას სხვადასხვა სფეროში, 
თქვენ მნიშვნელოვან წვლილს 
შეიტანთ აფხაზურის, როგორც 
საქართველოს ენის, შენარჩუნებისა 
და განვითარების საქმეში.

Fhtubjyfkn` vf fbqfhf6`f 
h,spi`f6`f Tdhjgfn` f[fhnf 
Tdhjgfn` fbkfrhf frjydtywbf 
bffyfh9ijbn> eb bfw[hffetbn 
fbqfhf6`f h,spi`f6`f hs[mxfhf> 
bp,fypfh eh0 hqfckf h[fn`s 
,spi`fkf bw`f;`jbn fn`skf 
f7ys. F,spi`f6`f h[fhnbf 
bfp9[mfu`fyf0jbn fw[shffhfp 
tbetb9isv fecv8f9ufn`6`f> 
eh0 tb6`shi`jeg bv8f9yfufhw> 
bfw[hffhw fh0 f,spi`f6`f 
f]`sy06fhhf=> zslfkf firjk6`f 
h7ys> frekmnehfn` ecv8f9ufn`6`f 
hffy> fvtlbf=s> frjvgfybf6`f hffy> 
fec,fh0fn` fb=rffhf6`f h=s h[`s 
fh[`fhfps.   

1$$$ is6`cfps Tdhjgfn` 
fbkfrhf fkf[`hf ffy> ^sh0n`skf 
bv8f9yfutbn fhtubjyn` vf 
fbqfhf6`f h,spi`f6`f Tdhjgfn` 
f[fhnbf fhfnbabrfwbtb> fn`skf 
fb]f,shf f,spi`f6`f h[fhnbf 
fhfnbabrfwbtb> fkfhq`fhtb 
fysv8f9yfufkfum byfhrys> 
fljrevtyn fw[shffhf fyf0jbn f9cef 
,spi`f f[mxfhfums> bp,fypfh eb  
f,spi`fkf fbqfhf6`f bh[s9[mfofkje 
f9ceff w`f;`jbn ^sh0n`skf. 
Fhb f,spi`f fv8f6`qfufc b7je 
Tdhjgfn` f[fhnbfkf bfp9[mfu`f0je 
fw[shffhtb> fecv8f9ufn`6`tb hjeg 
f9cef ,spi`fps> eb fyfuofhfums 
^sh0n`skf fu`s b0jeg.

I`fluskf fh0 fecv8f9ufn`6`f 
i`fhums> tc6msyfum i`[s 
bfi`sh[`jpfh f9cef ,spi`f 
tbetb9isv f[sh[fh0f6`f h=s> 
i`fhf f[flfhf pvje f[`0f fkfi`qjbn 
f9ci`f> ^sh0n`skf f,spi`f tb9i> 
fb6`sh[fhtb> fh=bfhtb fec f7ys.



3

  miznebi da principebi  

– საქართველო საკუთარ 

პოლიტიკას, კანონმდებლობასა და 

პრაქტიკულ საქმიანობას აფხაზური 

ენის მიმართ იმ ტერიტორიის 

ფარგლებში, სადაც ეს ენა 

გამოიყენება და ამ ენის კონკრეტული 

სიტუაციის შესაბამისად, ააგებს 

შემდეგ მიზნებსა და პრინციპებზე 

დაყრდნობით:

 f აფხაზური ენის აღიარება 
კულტურული სიმდიდრის 
გამოხატულებად

 f აფხაზური ენის გეოგრაფიული 
არეალის პატივისცემა 
იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ არსებული ან ახალი 
ადმინისტრაციული 
დაყოფა დაბრკოლებას არ 
წარმოადგენდეს აფხაზური ენის 
განვითარებისათვის

 f საჭიროების შემთხვევაში, 
აფხაზური ენის 
განვითარებისათვის გადამჭრელი 
მოქმედების აუცილებლობის 
უზრუნველყოფა, მისი დაცვის 
მიზნით

 f ზეპირი და წერილობითი ფორმით, 
საჯაროდ და პირად ცხოვრებაში 
აფხაზური ენის გამოყენების 
ხელშეწყობა და/ან წახალისება

 f ქარტიით გათვალისწინებულ 
სფეროებში აფხაზურ ენაზე 
მოლაპარაკე ჯგუფებს შორის 
კონტაქტების შენარჩუნება 
და განვითარება, აგრეთვე 
კულტურული ურთიერთობების 
დამყარება სახელმწიფოში 
მცხოვრებ სხვა ჯგუფებთან, 
რომლებიც განსხვავებულ ენებზე 
საუბრობენ

  Fvpsp6`b> fghbywbg6`tb  

– ^sh0n`skf f[fn`s gjkbnbrtb> 
fpfr`efyn`> f9si`fhfn` ec6`tb 
f9cef ,spi`fps> eb fkf bf[mw`f;`j 
fqfrshflumsk byfqfrys> eb 
f,spi`f bzslje f0fuskfpffimf 
byf6`shi`fys> bfhvfptbetbn 
f,fh0 f[s6`rshf6`f> fghbywbg6`f 
bhs6`sh9iys:

 f F9cef ,spi`f fp[fqfhf 
frekmnehfn` f,tfhf tb9i

 f F9cef ,spi`f futjuhfabfn` 
f0s9 fgfne f6`qfhtb> ffv0fkf 
flvbybcnhfwbfn` fb7`sufhf 
b7je 9sh[fufhf fyfv0fhw f9cef 
,spi`f f=bfhf=s

 f F9cef ,spi`f f=bfhfps 
b[sv9flje fecv8f9ufn`6`f 
hsyfuofhf f,spi`f f[mxfhf fvpsp 
fkf

 f +sh]`fktb vf f8shfn` fajhvfkf> 
f]`sy06fhhtb> f[fn`s 9c0fpffhtb 
h=s f9cef ,spi`f f[fh[`fhfps 
fw[shffhf f7fqfhf 

 f F]fhnbf fkf bfp9[mfu`f0je 
f[sh[fh0f=s f9cef ,spi`fkf 
bw`f;`j fu`s96`f hs,;mfhf 
fbps7fpffimf6`f htb6`sh[fhtb> 
hsh=bfhtb> bfhf e,fc frekmnehfn` 
tbps7fpffimf6`f hsimf6`sh/`/`fhf 
f]`sy06fhhf f7ys by[j tumsh0 
fu`s96`f> tbetb9isv f,spi`fkf 
bw`f;`j hps
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 f განათლების სისტემის ყველა 
შესაბამის საფეხურზე აფხაზური 
ენის სწავლებისა და შესწავლის 
სათანადო ფორმებისა და 
საშუალებების უზრუნველყოფა

 f აფხაზურ ენაზე არამოსაუბრე 
პირებისათვის ენის შესასწავლად 
პირობების შექმნა, თუ ისინი 
ცხოვრობენ იმ ტერიტორიაზე, 
სადაც ეს ენა გამოიყენება და აქვთ 
მისი შესწავლის სურვილი

 f უნივერსიტეტებსა ან შესაბამის 
დაწესებულებებში აფხაზური 
ენის შესწავლისა და კვლევის 
ხელშეწყობა

 f ამ ქარტიით 
გათვალისწინებულ სფეროებში 
სახელმწიფოთაშორისი 
გაცვლების შესაბამისი ფორმების 

ხელშეწყობა აფხაზური ენისთვის.

აფხაზური ენის გამოყენების მიმართ, 
საქართველო იღებს ვალდებულებას 
აღკვეთოს, თუ ჯერ არ აღუკვეთავს, 
ნებისმიერი გაუმართლებელი 
გამორჩევა, გამორიცხვა, შეზღუდვა 
ან უპირატესობის მინიჭება, რომელიც 
მიმართულია ამ ენის შენარჩუნებისა 
და განვითარებისათვის ხელის 
შეშლისა ან საფრთხეში ჩაგდებისაკენ. 
ამასთან, აფხაზური ენის 
სასარგებლოდ სპეციალური ზომების 
მიღება, რომლებიც მიზნად ისახავს ამ 
ენაზე მოლაპარაკეთა და დანარჩენ 
მოსახლეობას შორის თანასწორობის 
ხელშეწყობას, ან რომლებიც 
სათანადოდ იღებს მხედველობაში 
ამ ენის განსაკუთრებულ პირობებს, 
არ ჩაითვლება დისკრიმინაციის 
აქტად უფრო გავრცელებულ ენებზე 
მოლაპარაკეთა მიმართ.

 f Fqfhfkifhfn` fbkfpffhf 
f7ys f9cef ,spi`f fqfhtb> 
fqfhfps bf6`yfuj fajhvf6`tb> 
fkifhf6`tb htb6`shi`fhf 

 f F9cef ,spi`fkf bvw`f;`j 
feff hps f,spi`f fqfhfps 
f0fuskfpffimf6`f htb6`shi`fhf> 
fhb f,spi`fkf bf[mw`f;`j f0s9 
f7ys  by[jpfh> f,spi`f  hqfh 
h0f[spfh

 f Feybdthcbntn6`tb> bf6`yfuj 
fec]`fh0f6`tb h7ys f9cef 
,spi`f fqfhtb> f0qffhtb 
fw[shffhf

 f F,hb f[fhnbfkf bp9[mfu`f0je 
f[sh[fh0f=s f]`sy06fhhf,;mfhfn` 
fb0ys9cf[kfhf6`f bf6`yfuj 
fajhvf6`f htb6`shi`fhf f9cef 
,spi`fps.

^sh0n`skf f0fr9[s6`hf fujbn> 
f9cef ,spi`f f[fh[`fhf=s 
bfh,sypffkfum bfifvhfkf 
f[sv8f9ufhf f9rshf fpehf>  
f,spi`f f[mxfhfpsb> f=bfhfpb 
f9sh[fuf fp0j f,spi`f fi`fh0f 
b0fpshuskj fec f9s;`fhf f0fhf 
f9rshf fpehf. F9cef ,spi`f 
fw[shffhfps bzslje fec6`f 
hsv8f9ufhf> eh0 [s6`rsc bhsvjeg 
f,hb f,spi`fkf bw`f;`jb> tumsh0 
feff9cshtb hs,;mfhf fb7hfhf 
fimf6`shuskfhtb> vf f,hb f,spi`f 
f[m  bzslje> bbfifv fpytbhf pvje> 
bfkfhq`je f,spi`fkf bw`f;`j 
hskf flbcrhbvbyfwbfn` f6nys 
b9[mfof[fhjeg.
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საქართველო იღებს ვალდებულებას, 
შესაბამისი ღონისძიებებით ხელი 
შეუწყოს ურთიერთგაგებას ქვეყნის 
ყველა ლინგვისტურ ჯგუფს შორის. 
კერძოდ, ქვეყანაში განათლებისა და 
პროფესიული მომზადების სფეროში 
შემუშავებულ სამოქმედო მიზნებს 
შორის მოახდინოს აფხაზური ენის 
მიმართ პატივისცემის, გაგებისა და 
ტოლერანტული დამოკიდებულების 
ჩართვა  და ასევე წაახალისოს 
მასმედია ამავე მიზნების მისაღწევად.

აფხაზური ენის მიმართ პოლიტიკის 
განსაზღვრისას, საქართველო 
მხედველობაში მიიღებს ამ ენაზე 
მოლაპარაკე ჯგუფების საჭიროებებსა 
და მათ მიერ გამოთქმულ სურვილებს. 
აუცილებლობის შემთხვევაში, 
საქართველოს მიერ წახალისდება 
ისეთი ორგანოების შექმნა, 
რომელთა მიზანია ხელისუფლების 
ორგანოებისათვის რჩევების მიცემა 
აფხაზურ ენასთან დაკავშირებულ 
ყველა საკითხზე. 

  ganaTleba  

– განათლებასთან მიმართებაში, 

საქართველო ვალდებულებას იღებს 

იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს ენა 

გამოიყენება, ამ ენის მდგომარეობის 

მიხედვით და სახელმწიფო ენის 

სწავლებისათვის ზიანის მიყენების 

გარეშე:

 f ხელმისაწვდომი გახადოს 

სკოლამდელი განათლება 

აფხაზურ ენაზე

^sh0n`skf f0fr9[s6`hf fujbn> 
bf[`0je fecv8f9ufn`6`f hskf 
fw[shffhf f0fhf fn`skf fkbyudbcnn` 
us96`f ptums hs,;mfhf fbkb,frffhf 
7fkfhw fps> zslfkf fn`skf 
f7ys fqfhtb> f7fpfhtb fbehf=s 
bfkfyfh[`shw f9cef ,spi`f> 
bffyfh9ishw  f9cef ,spi`f 
f[m fgfne6`qfhtb> fbkrffhtb> 
fnjkthfynhfn` fpytbhtb> bfhf 
e,fc fvfcvtlbf bfw[shffhw f,fh0 
f[s6`rshf6`f hsyfuofhf=s.

F9cef ,spi`f fps  fgjkbnbrfn` 
fo,shf6`f hffy> ^sh0n`skf 
tbkyfrffhjeg f,hb f,spi`fkf 
bw`f;`j fu`s9 bfvje feflf8hf6`tb> 
eh0 hskf b]`je fu`sps]`fhf6`tb. 
F[sv9flfhf 7fkfh ^sh0n`skf 
fw[shffhf hsh0fhjeg fb=rffhf6`f 
hsimf6`shuskfhfp> eh0 fb]f,shfn` 
fb=rffhf6`f f,;mfufhf hsh0jbn 
f9cef ,spi`f bfl]`fkje fpqffhf6`f 
ptums htbkshufhfps.

 Fqfhfkifhf 

– Fqfhfkifhf fufy fkf> ^sh0n`skf 
f0fr9[s6`hf fujbn> fhb f,spi`f 
f[fh[`fhf f[m7je fqfrshf0umsk 
f7ys> eb f,spi`f f0fuskfpffimfkf> 
9sh[fufhf fbveshw f]`sy06fhhfn` 
f,spi`f fqfhf ffy :

 f Fkifhf hs0fhf firjk b0fvkfw 
f9cef ,spi`f fqfhf fbehfps 
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 f ხელმისაწვდომი გახადოს 
დაწყებითი განათლება აფხაზურ 
ენაზე

 f ხელმისაწვდომი გახადოს 
საშუალო განათლება აფხაზურ 
ენაზე

 f ხელმისაწვდომი გახადოს 
ტექნიკური და პროფესიული 
განათლება აფხაზურ ენაზე

 f ხელმისაწვდომი გახადოს 
საუნივერსიტეტო და სხვა სახის 
უმაღლესი განათლება აფხაზურ 
ენაზე

 f უზრუნველყოს, რომ აფხაზური ენა 
ერთ-ერთი დისციპლინის სახით 
ისწავლებოდეს  ზრდასრულთა და 
უწყვეტი განათლების ფარგლებში

 f მიიღოს ზომები, რომ 
უზრუნველყოფილი იქნას იმ 
ისტორიისა და კულტურის 
სწავლება, რომლის 
გამოხატულებასაც წარმოადგენს 
აფხაზური ენა

 f უზრუნველყოს მასწავლებელთა 
საბაზისო და შემდგომი 
პროფესიული მომზადება, 
რომელიც აუცილებელია აფხაზურ 
ენაზე განათლების მიღებისათვის 
საჭირო ღონისძიებების 
განსახორციელებლად.

განათლებასთან მიმართებაში, იმ 
ტერიტორიაზე, სადაც ტრადიციულად 
არ გამოიყენება აფხაზური ენა, 
საქართველო ვალდებულებას 
იღებს ნება დართოს, წაახალისოს 
ან უზრუნველყოს აფხაზურ ენაზე 
ან აფხაზური ენის სწავლება 
განათლების ყველა შესაბამის 
საფეხურზე, თუ აფხაზურ ენაზე 
მოლაპარაკეთა რაოდენობა ამას 
ამართლებს.

 f Fkifhf hs0fhf fkfufh0fn` 
firjk6`f f9cef ,spi`f fqfhf 
fbehf 

 f F,;mfhfn` firjk6`f f9cef ,spi`f 
fqfhf  fbehf fkifhf hs0fhf> 
fqfhfn` fghjuhfvvf bf[`0frys> 
eb fqfhf p0f[` vf f0ffw`f f9cef 
,spi`f fqfhf bf6`if]f0psh

 f Fkifhf hs0fhf fnt[ybrfn`b> 
fpfyf0bn`b fqfhf fbehf f9cef 
,spi`fkf 

 f Fkifhf hs0fhf feybdthcbntnb> 
tumsh0 bhtb]foje fqfhfbeh0f6`tb 
h7ys f9cef ,spi`fkf fqfhf 
fbehf fkifhf hs0fhf.

 f F9cef ,spi`f fqfhf> fvf0`fh 
flbcwbgkbyf6`f hefrs  tb9i 
f[mfofhtb> ps6`hf yfuof[mje feff 
[sv9flf bhqfhw fps> b9rsv 
fqfhf fbehf bfyqfrys. 

 f Bv8f9yfufhw fecyfuofn`6`f 
f0jehs[b> frekmnhtb hqfhfps> eb 
bffyfh9ij bf[f0fhyfreg  f9cef 
,spi`f

 f Tb6`yfhi`fhw fhqf8w`f h,fptb> 
fyf8c feff fpffyf0 fbehfp 
hfps7fqfhfps> eb b[sv9fljeg 
f9cef ,spi`f fqfhfps 
bv8f9ufn`e fec6`f hsyfuofhfps 

Fqfhfkifhf fufy fkf> fqfrshflumsk> 
fqfc fkf f9cef ,spi`f h[`s 
bf[mflvh[`j> ^sh0n`skf 
f0fr9[s6`hf fujbn> fpby f0fhf> vf 
fpshfphf fv8f9ufhf> f9cef ,spi`f 
fqfhfps fecufofn`6`f hsv8f9ufhfps> 
f9cef ,spi`fkf bw`f;`j feff9cshf 
h[s9[mfofhf eb fv8f9ufhf  fkifhf 
hyf0jpfh.
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  sasamarTlo  organoebi  

– საქართველო ვალდებულებას 

იღებს, იმ სასამართლო ოლქების 

მიმართ, სადაც მცხოვრებთა 

რაოდენობა, რომლებიც იყენებენ 

აფხაზურ ენას, ამართლებს ქვემოთ 

განსაზღვრულ ზომებს, ამ ენის 

მდგომარეობის შესაბამისად და 

იმ პირობით, რომ ამ პუნქტით 

უზრუნველყოფილი ზომები 

მოსამართლის მიერ არ უნდა 

განიხილებოდეს ისეთებად, 

რომლებიც აბრკოლებს 

მართლმსაჯულების სათანადოდ 

განხორციელებას:

სისხლის სამართალწარმოებაში:
 f უზრუნველყოს, რომ ერთ-

ერთი მხარის თხოვნით 
სასამართლოში საქმის განხილვა 
წარიმართოს აფხაზურ ენაზე. 
აუცილებლობის შემთხვევაში, 
თარჯიმანთა და მთარგმნელთა 
მომსახურების უზრუნველყოფით, 
დაინტერესებული პირებისათვის 
ზედმეტი ხარჯების დაკისრების 
გარეშე.

 f უზრუნველყოს, რომ ბრალდებული 
სარგებლობდეს აფხაზური 
ენის გამოყენების უფლებით. 
აუცილებლობის შემთხვევაში, 
თარჯიმანთა და მთარგმნელთა 
მომსახურების  უზრუნველყოფით, 
დაინტერესებული პირებისათვის 
ზედმეტი ხარჯების დაკისრების 
გარეშე.

 f უზრუნველყოს, რომ წერილობითი 
თუ ზეპირი ფორმით შემოსული 

 Fo,fhfn` fec,fh0f 

– ^sh0n`skf f0fr9[s6`hf fleg> 

feco,shfn` fjrheu6`f h=s> ef7f by[j 

h[s9[mfofhf> f9cef ,spi`f p[s 

bfpsh[`j> qf7f bfh,je byfuofn`e 

fec6`f bf6`i`jpfh> fhb f,spi`f 

f0fuskfpffimf byf6`shi`fys> 

fhb fgeyrn f7ys b7je flufkfhf6`f 

yfyfuofhjeg>  fof,f8s bkf tbkshuje 

fec6`f> fbfifo,shf fimf6`shuskfhf 

bf9sh[fufv[fhw fps :

Fimfe/mfn` fo,fhftb=rffhf=s : 
 f Fpby fpje;m0hf> fo,fhftb=rffhf 
bfkf[`e fufy fo,shf f[m p[fkf 
bytbef> f9cef ,spi`f f[sf[`hfp 
b6`e f[fh\m6`f bhswsvkfhw. 
F[sv9flfhf 7fkfh> fb0fuf8b> 
fb0fufhfn` fvfqehf f[fh[`fhf.

 f Tb6`yfhi`fhw> feco,shf 
f9cef ,spi`fkf fv8f9ufhf. 
F[sv9flfhf 7fkfh> fb0fuf8b> 
fb0fufhfn` fvfqehf f[fh[`fhf 

 f Tb6`yfhi`fhw> f8shfn` 
vf =sh]`fkfn` fajhvfkf 
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განცხადებები და მტკიცებულებები 
არ ჩაითვალოს დაუშვებლად 
მხოლოდ იმ საფუძველზე, 
რომ მათი ფორმულირება 
აფხაზურ ენაზე განხორციელდა. 
აუცილებლობის შემთხვევაში, 
თარჯიმანთა და მთარგმნელთა 
მომსახურების უზრუნველყოფით, 
დაინტერესებული პირებისათვის 
ზედმეტი ხარჯების დაკისრების 
გარეშე.

 f თხოვნის საფუძველზე, 
უზრუნველყოს 
სამართალწარმოებასთან 
დაკავშირებული დოკუმენტების 
აფხაზურ ენაზე შედგენა. 
აუცილებლობის შემთხვევაში, 
თარჯიმანთა და მთარგმნელთა 
მომსახურების უზრუნველყოფით, 
დაინტერესებული პირებისათვის 
ზედმეტი ხარჯების დაკისრების 
გარეშე.

სამოქალაქო 
სამართალწარმოებაში:

 f ნება დართოს, რომ 

სამართალწარმოების მონაწილე 

მხარის სასამართლოში 

პირადად გამოცხადებისას, 

მას შეეძლოს აფხაზური ენის 

გამოყენება მისთვის დამატებითი 

ხარჯების დაკისრების გარეშე. 

აუცილებლობის შემთხვევაში, 

თარჯიმანთა და მთარგმნელთა 

მომსახურების გამოყენებით.

ადმინისტრაციულ 

სამართალწარმოებაში:

 f უზრუნველყოს, რომ ერთ-ერთი 
მხარის თხოვნით სასამართლოში 
საქმის განხილვა წარიმართოს 

bfkfufkje fhpf]fk6`f> fif]f0hf 
fimf6`sh/`/`fhfp> bbfifv ]`f 
bhsv9[mfofhw> eb fajhvekbhjdrf 
f9cef ,spi`fkf byfuofpfh. 
F[sv9flfhf ffy fb0fuf8b> 
fb0fufhfn` fec fyfuofhtb 
fbynbhtc pvje hps f[fh\m 
hvjer`f. 

 f F]`fhf fimfu`s0hfkf> 
tb6`yfhi`fhw fo,fhftb=rffhf 
bfl]`fkje fljrevtyn6`f f9cef 
,spi`fkf htb6`shi`fhf. 
F[sv9flfhf ffy fb0fuf8b> 
fb0fufhfn` fec fyfuofhtb 
fbynbhtc pvje hps f[fh\m 

hvjer`f.

Fn`skfef8hfn` 
fo,fhftb=rffhf=s :

 f Fpby fpje;m0hf> fo,fhftb=rffhf 
bfkf[`e fufy fo,shf f[m p[fkf 
bytbef> f9cef ,spi`f f[sf[`hfp 
b6`e f[fh\m6`f bhswsvkfhw. 
F[sv9flfhf 7fkfh> fb0fuf8b> 
fb0fufhfn` fvfqehf f[fh[`fhf.

Flvbybcnhfwbfn` 
fo,fhftb=rffhf=s :

 f Tb6`yfhi`fhw> fufy6`f 
hefrs f]`fhfkf feco,shf 
f9cef ,spi`fkf fv8f9ufhf. 
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აფხაზურ ენაზე. აუცილებლობის 
შემთხვევაში, თარჯიმანთა და 
მთარგმნელთა მომსახურების 
გამოყენებით.

 f ნება დართოს, რომ 
სამართალწარმოების მონაწილე 
მხარის სასამართლოში 
პირადად გამოცხადებისას, 
მას შეეძლოს აფხაზური ენის 
გამოყენება მისთვის დამატებითი 
ხარჯების დაკისრების გარეშე. 
აუცილებლობის შემთხვევაში, 
თარჯიმანთა და მთარგმნელთა 
მომსახურების გამოყენებით.

  administraciuli organoebi     
  da sajaro samsaxurebi  

– სახელმწიფოს იმ 
ადმინისტრაციულ ოლქებში, 
სადაც ცხოვრობს აფხაზურ ენაზე 
მოლაპარაკე მოსახლეობის 
საკმარისი რაოდენობა, რომელიც 
ამართლებს ქვემოთ განსაზღვრული 
ზომების მიღებას, და ამ ენის 
მდგომარეობის გათვალისწინებით, 
საქართველო ვალდებულებას იღებს, 
იმ ზომით, რითაც ეს ობიექტურად 
შესაძლებელი იქნება:

 f უზრუნველყოს, რომ 
ხელისუფლების 
ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა 
გამოიყენონ აფხაზური ენა

 f მოსახლეობისათვის 
ხელმისაწვდომი გახადოს 
ფართოდ გამოყენებული 
ადმინისტრაციული ტექსტები 
და ფორმები აფხაზურ ენაზე ან 
ორენოვან ვერსიებში

 f ნება დართოს ხელისუფლების 

F[sv9flfhf 7fkfh> fb0fuf8b> 
fb0fufhfn` fvfqehf f[fh[`fhf.

 f Fpby fpje;m0hf> fo,fhftb=rffhf 
bfkf[`e fufy fo,shf f[m  h[fkf 
fytbhf ffy>  fkifhf bjeshw 
f9cef ,spi`f f[fh[`fhf> zslfkf  
f]fh\m bfwsvqfrf. F[sv9flfhf 
7fkfh> fb0fuf8b> fb0fufhfn` 
fvfqehf f[fh[`fhf.

 Fec]`fh0fn` tb=rffh6`tb> 
 f]`sy06fhhfn` vfqehf6`tb 

– F]`sy06fhhfn`> fec]`fh0fn` 
fjrheu6`f h7ys> f9cef ,spi`fkf 
bw`f;`j feff f[msy[j> b7je feff 
h[s9[mfofhf bf6`yfujpfh qf7f 
bfh,je fecyfuofn`6`tb> f,spi`f 
f0fuskfpffimfhtb> ^sh0n`skf 
f0fr9[s6`hf fleg> bfvje fkifhfkf 

fecv8f9ufn`6`f hsyfuofhf :

 f Bfkifhjeg fb=rffhf 
f]`sy06fhhfn` fec]`fh0f6`f h7ys 
f9cef ,spi`f f[fh[`fhf

 f F6fkf6meff fkifhf hs0fn`eg 
byfh0,ffys f[fh[`fhf pvje 
fntcn6`tb> fajhvf6`tb f9cef 
,spi`fkf vf f8,spi`fr 
fdthcbf6`f hslufkfhf

 f Fpby fpje;m0hf f]`sy06fhhfn` 
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ადმინისტრაციულ ორგანოებს 
შეადგინონ დოკუმენტები აფხაზურ 
ენაზე.

ხელისუფლების იმ ადგილობრივ 
ორგანოთა მიმართ, რომელთა 
ტერიტორიაზეც მოსახლეობის 
აფხაზურ ენაზე მოლაპარაკეთა 
რაოდენობა ისეთია, რომ 
ამართლებს ქვემოთ განსაზღვრული 
ზომების მიღებას, საქართველო 
ვალდებულებას იღებს, ნება დართოს 
და/ან წაახალისოს:

 f ხაფხაზური ენის გამოყენება 
ხელისუფლების ტერიტორიული 
ან ადგილობრივი ორგანოების 
ფარგლებში

 f აფხაზურ ენაზე მოლაპარაკე 
პირების მიერ ზეპირი ან 
წერილობითი განცხადებების 
წარმოდგენის შესაძლებლობა ამ 
ენაზე

 f ხელისუფლების ტერიტორიული 
ორგანოების მიერ მათი 
ოფიციალური დოკუმენტების 
გამოქვეყნება აფხაზურ ენაზეც

 f ხელისუფლების ადგილობრივი 
ორგანოების მიერ მათი 
ოფიციალური დოკუმენტების 
გამოქვეყნება აფხაზურ ენაზეც

 f ხელისუფლების ტერიტორიული 
ორგანოების მიერ მათ შეკრებებზე 
გამართული განხილვებისას 
აფხაზური ენის გამოყენება, 
ამასთან, სახელმწიფოს 
ოფიციალური ენის გამოყენების 
გამორიცხვის გარეშე

 f ხელისუფლების ადგილობრივი 
ორგანოების მიერ მათ შეკრებებზე 

ec]`fh0f6`f h=s fljrevtyn6`f 
f9cef ,spi`fkf htb6`shi`fhfps

F]`sy06fhhf> f0s9syn`b> 
fhtubjyfkn`b fec]`fh0f6`f> 
eh0 hqfrshlumsk6`f h=s f9cef 
,spi`fkf bw`f;`j h[s9[mfofhf> 
bf6`yfujpfh qf7f bfh,j 
fecv8f9ufn`6`f> ^sh0n`skf 
f0fr9[s6`hf fleg fpby fpje;m0htb> 

fw[shffhtb: 

 f F9cef ,spi`fkf f[fh[`fhf 
f]`sy06fhhf fhtubjyn`b vf 
f0s9syn`b fec]`fhf6`tb 
byhsqfrys 

 f F9cef ,spi`fkf bw`f;`j feff> 
fkifhf hs0fhjeg =sh]`fkf> vf 
8shfkf fhp]`fk6`f hfkfqfhf fhb 
f,spi`fkf.

 f Fb]f,shf fhtubjyn`b 
fyfg[ufhf6`fhskf eh0 
hjabwbfkn` ljrevtyn6`f 
f[fh[`fhf f9cef ,spi`fkfums

 f Fb]f,shf f0s9syn`b 
fec]`fh0f6`f hskf bjabwbfke 
fljrevtyn6`f f9cef ,spi`fkf 
f[fh[`fhf

 f Fb]f,shf fhtubjyn` fec,fh=f6`f 
hskf eh0 htbpfhf6`f hs7ys 
tbpfp feff;`kfh f9cef ,spi`f 
f[fh[`fhf f[f f[f bfhf e,fc 
f]`sy06fhhf f,spi`f f9rshf 
fver`f

 f Fb]f,shf fhtubjyn` fec,fh=f6`f 
hskf eh0 htbpfhf6`f hs7ys 
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გამართული განხილვებისას 
აფხაზური ენის გამოყენება, 
ამასთან, სახელმწიფოს 
ოფიციალური ენის გამოყენების 
გამორიცხვის გარეშე

 f აუცილებლობის შემთხვევაში, 
ოფიციალურ ენაზე სახელებთან 
ერთად აფხაზურ ენაზე ადგილების 
სახელწოდებათა ტრადიციული და 
სწორი ფორმების გამოყენება ან 
დამკვიდრება.

ხელისუფლების ადმინისტრაციული 
ორგანოების ან მათი სახელით 
მოქმედი პირების მიერ საჯარო 
მომსახურების უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებით, საქართველო 
ვალდებულებას იღებს, მისი 
ტერიტორიის ფარგლებში, სადაც 
გამოიყენება აფხაზური ენა, ამ 
ენის მდგომარეობის შესაბამისად 
და რამდენადაც ეს რეალურად 
შესაძლებელი იქნება:

 
 f უზრუნველყოს, რომ 

აფხაზური ენა გამოყენებული 
იქნას მომსახურების 
უზრუნველყოფისას.

ადმინისტრაციულ ორგანოებთან 
ურთიერთობებში აფხაზური ენის 
გამოყენების უზრუნველსაყოფად, 
საქართველო ვალდებულებას იღებს, 
განახორციელოს შემდეგი ზომები:

 f საჭიროების შემთხვევაში, 
უზრუნველყოს წერილობითი ან 
ზეპირი თარგმანი

 f საჯარო სამსახურში მოხელეთა 

დასაქმება და აუცილებლობის 

btbklshuj fec6`f hffy  f9cef 
,spi`f f[fh[`fhf f[f bfhf e,fc 
f]`sy06fhhf f,spi`f f9rshf 
fver`f

 f F[sv0fhf ffy bfabwbfke 
f,spi`f f[mso6`f bhswqfys 
f9cef ,spi`fkf f0s96`f 
hs[mso6`f fqfc6`tb fajhvf 
bfitb fimf6`sh/`/`fhf

Fb]f,shf fec,fh0f6`f hskf 
vf eh0 hs[mofkf fecpef hskf 
f]`sy06fhhfn` vfqehf fb6`shi`fhf 
bfprys> ^sh0n`skf f0fr9[s6`hf 
fleg> eb fqfrshflumsk byfqfrys 
f9cef ,spi`f f[fh[`fhf f[mfvje 
f,hb f,spi`f f0fuskfpfimf 
byf6`sh9iysb> b7je fkifhfkf fec 
fyfuofhf .

 f Fpby fpje;m0hf f9cef ,spi`fkf 
bw`f;`j hps hsvfqephf 
fysv8f9shuj f9csi`fkf 
fw`f;`fhf .

Fce,fh0fn` tb=rffhf6`f 
htbps7fpffimf6`f h=s f9cef 
,spi`f f[fh[`fhf fb6`shi`fhfps> 
^sh0n`skf f0fr9[s6`hf fleg> 
byfyfuofhw f,fh0 fec6`f:

 f F0f[[hf 7fkfh> tb6`syfhi`fhw 
f8shfkf vf =sh]`fkf fb0fufhf

 f F]`sy06fhhfn` vfqehf f7ys> 
fvfq8w`f fecehf hs0fhtb> 
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შემთხვევაში, მათი და საჯარო 

სამსახურის სხვა თანამშრომელთა 

პროფესიული მომზადება

 f აფხაზური ენის მცოდნე 
საჯარო მოხელეთა თხოვნების 
შეძლებისდაგვარად 
დაკმაყოფილება მათი იმ 
ტერიტორიაზე დანიშვნასთან 
დაკავშირებით, სადაც 
გამოიყენება ეს ენა.

საქართველო ვალდებულებას იღებს, 
დააკმაყოფილოს დაინტერესებული 
პირების თხოვნა აფხაზურ ენაზე 
გვარის გამოყენებასა ან აღებასთან 
დაკავშირებით.

  media  

– აფხაზურ ენაზე მოლაპარაკე 
პირთა ინტერესების 
გათვალისწინებით, საქართველო 
ვალდებულებას იღებს იმ 
ტერიტორიაზე, სადაც გამოიყენება ეს 
ენა, ამ ენის კონკრეტული სიტუაციის 
შესაბამისად და ამ სფეროში 
სახელმწიფო ხელისუფლების 
ორგანოების პირდაპირი ან 
არაპირდაპირი კომპეტენციის, 
უფლებამოსილებისა და როლის 
გათვალისწინებით, მედიის 
დამოუკიდებლობისა და ავტონომიის 
პრინციპების დაცვით:

- იმის გათვალისწინებით, რომ 
რადიო და ტელევიზია ემსახურებიან 
საჯარო საქმეს:

 f  სათანადოდ უზრუნველყოს, რომ 
ტელე-რადიო მაუწყებლობამ 
წარმოადგინოს პროგრამები 
აფხაზურ ენაზე

f[sv9flfhf 7fkfh> tumsh0  
f]`sy06fhhfn` vfqehf=s b7je  
fece8w`tb fpffyf0 fbehfp 
hfps7fqfhf

 f F9cef ,spi`f plshef 
f]`sy06fhhfn` vqe8w`f> hs[`fhf 
fkf bpkfefkf hsyfuofhf eh0 
fqfrshflumsk f7ys fecehf6`f 
hs0fhf fhb f,spi`f f[sfh[`fhf 
f[mfvje

^sh0n`skf f0fr9[s6`jf fujb 
byfyfuofhw> fbynbhtc pje feff 
hs]`fhf f9csef ,spi`fkf f;`kf 
f[fh[`fhtb vf eb fufhf bfl[`fkfys.

 Vtlbf 

– F9cef ,spi`fkf bw`f;`j 
feff hbynthtc6`f fp9[mfu`f0fys 
^sh0n`skf f0fr9[s6`hf fleg> eb 
fqfrshflumsk f7ys f9cef ,spi`f 
f[fh[`fhf f[mfvje> fhb f,spi`f 
fzslfhf  bfy6`sh9iysb> f,hb 
f[sh[fh0f=s f]`sy06fhhf fb]
f,shf fec]`fh0f6`f bpbfije vf 
b9bfvr`f frjvgtntywbf fpby 
fbehtb> fhjkm fp9[mfu`f0fhtb> 
fvtlbf f[m9isvhtb> fdnjyjvbfn` 

fghbywbg6`f [mxfys:

- Fhflbj’ fntkt[`ef9ihtb feff;`kfh 

hsvfq fehf fp9[mfu`f0fys:

 f Bif[`0je tb9i byfyfuofhjeg> 
fntkthflbj fh,fhf6`f> 
fghjuhfvvf6`f hje;m0hf f9cef 
,spi`fkf
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 f წაახალისოს და/ან ხელი 
შეუწყოს სულ მცირე ერთი 
რადიოსადგურის შექმნას 
აფხაზურ ენაზე

 f წაახალისოს და/ან ხელი შეუწყოს 
სულ მცირე ერთი სატელევიზიო 
არხის შექმნას აფხაზურ ენაზე

 f წაახალისოს და/ან ხელი შეუწყოს 
აფხაზურ ენაზე აუდიო და 
აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის 
წარმოებას და დისტრიბუციას

 f წაახალისოს და/ან ხელი შეუწყოს 
აფხაზურ ენაზე სულ მცირე 
ერთი გაზეთის შექმნას და/ან 
შენარჩუნებას

 f დაფაროს მედიის იმ საშუალებათა 
დამატებითი ხარჯები, რომლებიც 
იყენებენ აფხაზურ ენას, თუ 
კანონი ითვალისწინებს, ზოგადად, 
მედიის საშუალებებისათვის 
ფინანსური დახმარების გაწევას

 f მხარი დაუჭიროს იმ 
ჟურნალისტთა და მედიის სხვა 
მუშაკთა პროფესიულ მომზადებას, 
რომლებიც იყენებენ აფხაზურ 
ენას.

საქართველო ვალდებულებას 
იღებს, უზრუნველყოს მეზობელი 
ქვეყნებიდან რადიო და ტელე-
პროგრამების პირდაპირი 
შეუზღუდავი მიღება იმ ენაზე, 
რომელიც მსგავსია ან იდენტურია 
აფხაზური ენის და ხელი არ 
შეუშალოს ამ ენაზე რადიო და 
ტელე-პროგრამების რეტრანსლაციას 
მეზობელი ქვეყნებიდან. ამას გარდა, 
საქართველო ვალდებულებას 
იღებს, უზრუნველყოს, რომ 
შეზღუდვები არ იქნას დაწესებული 

 f Bfw[shffhw> vf fu`s7fqfhf 
fh0fhw hflbj cnfywbfr 
bflsv[fhums fb6`shi`fhf f9cef 
,spki`fkf 

 f Bfw[shffhw> vf fu`s7fqfhf fh0fhw 
fntkt[`ef9ihfr bflsv[fhums 
fb6`shi`fhf f9cef ,spki`fkf

 
 f Bfw[hffhw> felbjb> 
felbjdbpefkn` ffksq f0s;mhtb> 
flbcnhb,ewbfhtb

 f Bfw[hffhw> f9cef ,spi`fkf 
ufpt0r pfo`sr flfv[fhtums 
f0s;mhf vf fb6`sh[fhf

 f F[s bfh[`fhjeg fabyfychfn` 
w[shffhfkf b7je fkifhf6`f 
f9cef ,spi`fkf bf9qje 
felbj"dbpefkn` ffksq fpums hpums

 f Bhsluskfhjeg> f;ehyfkbcnw`tb> 
fvtlbfn` tumsh0 fece8w`tb 
fpffyf0 fbehfp hfps7fqfhf> 
f9cef ,spi`f p[s bfpsh[`j hps.

^sh0n`skf f0fr9[s6`hf fujbn> 

tb6`yfhi`fhw hu`skf n`skf6`f 

h7ysn` fhflbj’ntkt ghjuhfvvf6`f 

bibfije 9svrhfls hslrskfhtb> ef 

bpkfw`f;`j f,spi`kf> vf eb tb9ie 

f9cef ,spi`fktb> bf9sh[fufv[fhw 

fhb f,spi`fkf fntkt’hflbj 

fghjuhfvvf6`f hhtnhfyckbfwbf 

fu`skf n`skf6`f h7ysn`. Eb flfums 

^sh0n`skf f0fr9[ss6`hf fujbn> 

tb6`yfhi`fhw> f9rshf hvjehw 

qfcys bf9qje fu`ffyfufhf6`f 

f]`fhf f[f6`b0htb> frms9[mhfn` 
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გამოხატვის თავისუფლებაზე და 
ბეჭდვითი ორგანოების მეშვეობით 
ინფორმაციის თავისუფალ 
მიმოქცევაზე იმ ენაზე, რომელიც 
გამოიყენება აფხაზური ენის 
იდენტური ან მსგავსი ფორმით. 
ზემოხსენებული თავისუფლებების 
განხორციელება, იმის გამო, 
რომ იგი შეიცავს მოვალეობებსა 
და პასუხისმგებლობებს, 
შეიძლება დაექვემდებაროს 
ისეთ ფორმალობებს, პირობებს, 
შეზღუდვებს ან სანქციებს, რომლებიც 
გათვალისწინებულია კანონით 
და აუცილებელია დემოკრატიულ 
საზოგადოებაში ეროვნული 
უშიშროების, ტერიტორიული 
მთლიანობისა თუ საზოგადოებრივი 
უსაფრთხოების, მართლწესრიგის 
დაცვისა და დანაშაულებათა 
აღკვეთის, ჯანმრთელობისა და 
ზნეობის, ღირსებისა და სხვა 
პირების უფლებათა დაცვის, 
კონფიდენციალურად მიღებული 
ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან 
აცილებისა, თუ სასამართლო 
ხელისუფლების დამოუკიდებლობისა 
და მიუკერძოებლობის 
შესანარჩუნებლად.

საქართველო ვალდებულებას 
იღებს, უზრუნველყოს, რომ 
აფხაზურ ენაზე მოლაპარაკე 
პირთა ინტერესები წარმოდგენილი 
ან გათვალისწინებული იქნას 
იმ ორგანოების მუშაობაში, 
რომლებიც შეიძლება შეიქმნან 
კანონის შესაბამისად მედიის 
თავისუფლებისა და პლურალიზმის 
უზრუნველსაყოფად.

fec]`fh0f6`f hskf flshhf0fhf6`f 
b[f6`b0ys hfkfhq`fhtb> f9cef 
,spi`fktb vf eb tb9ie 
f,spi`fktb> fajhvfktb. {s[m 
bfh,je f[f6`b0hf6`f hsv8f9ufhf> 
bp,fypfh eb bffyfh9ijbn f0fr9]
s6`htb> fpby6`tb> b7fkfh kijbn  
bv8f9yfufh fajhvfkhf6`f> 
f0fuskfpffimf6`f> f9rshf6`f> 
vf fcfyrwbf6`f>phfr`fykf 
bfp9[mfu`f0je> [sv9flfhf>  
fltvjrhfn`bfn` ffeff;`fh h7ys 
fvkf0n` fi`fh0f> fqfrshflumsk 
frhtb vf fef;`kfhhfn` 
fi`fh0flfhtb> fbfifo,fhf f[mxfhtb> 
fw`umfehf f9rshtb> fu`f,pbfhtb> 
fgfneb> f[mob tumsh0 feff hpby 
f[mxfhtb> ryatltywbfkkf bhsvje 
flfhhf fkfhw`fhf 7fvfhw fps> 
fecehfps f[m9isvhtb> f[f6`b0htb 
fb6`sh[fhfps. 

^sh0n`skf f0fr9[s6`hf fujbn 
tb6`yfhi`fhw f9cef ,spi`fkf 
bw`f;`j feff hbynbhtc6`f 
bffh9ieb> vf fp9[mfu`f0fhtb 
fec]`fh0f6`f h7ys fvfqef6`f h=f> 
fpfr`fy bfy6`sh9iyf fvtlbf 
f[`6`b0htb> fghbekbfkbpvhf 
ftfuofhfps.
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 kulturuli saqmianoba da  
 kulturis dawesebulebebi  

– კულტურული საქმიანობისა და 
კულტურის დაწესებულებების - 
განსაკუთრებით ბიბლიოთეკების, 
ვიდეოთეკების, კულტურის 
ცენტრების, მუზეუმების, არქივების, 
აკადემიების, თეატრებისა და 
კინო-თეატრების, ისევე როგორც 
ლიტერატურული ნაწარმოებებისა და 
კინემატოგრაფიული პროდუქციის, 
ხალხური შემოქმედების, 
ფესტივალებისა და კულტურის 
დარგების მიმართ, მათ შორის, 
ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების 
ჩათვლით, საქართველო 
ვალდებულებას იღებს იმ 
ტერიტორიაზე, სადაც აფხაზური 
ენა გამოიყენება და სახელმწიფო 
ხელისუფლების ორგანოების 
კომპეტენციის, უფლებამოსილებისა 

და როლის ფარგლებში:   

 f წაახალისოს აფხაზური ენისათვის 

დამახასიათებელი გამოხატვის 

სახეები და ინიციატივები და 

ხელი შეუწყოს ამ ენაზე შექმნილ 

ნაშრომებზე ხელმისაწვდომობის 

სხვადასხვა საშუალებებს

 f ხელი შეუწყოს აფხაზურ ენაზე 

შექმნილ ნაწარმოებებზე 

ხელმისაწვდომობის სხვადასხვა 

ფორმებს სხვა ენებზე თარგმანში, 

დუბლირებაში, დამატებით 

სინქრონიზაციასა და სუბტიტრების 

გაკეთებაში დახმარების გაწევისა 

და განვითარების გზით

 Frekmehfn` ec6`tb> 
frekmnehfn` ec,fh0f6`tb 

– Frekmnehfn` ec6`tb> 
frekmnehfn` ec,fh0f6`tb - zslfkf 
f,b,kbjntrf6`tb dbltjntrf6`tb> 
frekmnehfn` fwtynh6`tb> fveptb6`tb> 
fh[bd6`tb> frfltvbf6`tb> 
fntfnh6`tb> frby’ntfnh6`tb>bfhf 
e,fc fkbnthfnehfn` 9qfv0f6`tb> 
frbytvjnjuhfabfn` ffksqb> 
fvbkf0n` 9qfv0f6`tb> 
fatcnbdfkm6`f fljrevtyn` 
[fh[fh0`f6`f hpsb> eh0 bhskjeg  
f=sw fnt[yjkjubf f[fh[`fh6`f> 
^sh0n`skf f0fr9[s6`hf fujbn 
fqfrshflumsk f7ys f9cef ,spi`f 
[fh[`ff f[mfvje> f]`sy06fhhfn` 
fec]`fh0f6`f hrjvgtntywbtb> hpbyb 

f6fkf6meffb> eh0 hhjkb byfqfrys:

 f Fw[shffhtb> fu`s7fwhtb hs0fhf  
f9cef ,spi`f ffpsh9ief 
f[f=6`tb> f9imfufhf6`tb> 
fw[shffhf fpehf f,hb f,spi`fkf 
bf9qje fecev0f6`f ptums hps  
f[fh[`fhf fkifhf fbehf 

 f Fw[shffhf f0fhf f9cef ,spi`fkf 
bf9qje fecev0f6`f ptums 
f[fh[`fhf hs0fhf tbetb9isv 
fajhvf6`f tumsh0 f,spi`f6`f 
hf[m fbfufhfps> f[fqrs fpehfps> 
byfwqfys fcby[hjybpfwbtb> 
fce,nbnh6`f hs7fqfhfps> 
fw[shffhf fpehtb> fh=bfhfn` 
fv8tb fkf  
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 f ხელი შეუწყოს სხვა ენებზე 
შექმნილ ნაწარმოებებზე 
ხელმისაწვდომობას აფხაზურ 
ენაზე მათი თარგმანის, 
დუბლირების, დამატებითი 
სინქრონიზაციისა და სუბტიტრების 
გაკეთებაში დახმარების გაწევისა 
და განვითარების გზით

 f უზრუნველყოს, რომ 
სხვადასხვა სახის კულტურული 
ღონისძიებების ორგანიზებასა და 
მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელმა 
ორგანოებმა სათანადო თანხები 
გამოყონ აფხაზური ენისა და 
კულტურის ცოდნისა და მათი 
პრაქტიკული გამოყენებისათვის 
იმ ღონისძიებებში, რომლებსაც 
ისინი უწევენ ორგანიზებასა და 
მხარდაჭერას

 f ხელი შეუწყოს ისეთ ზომებს, 
რომლებიც უზრუნველყოფს, 
რომ კულტურული 
საქმიანობის ორგანიზების 
ან მხარდაჭერისათვის 
პასუხისმგებელ ორგანოებს 
თავიანთ განკარგულებაში 
ჰყავდეთ ისეთი პერსონალი, 
რომელიც სრულყოფილად 
ფლობს აფხაზურ ენას, 
ისევე როგორც დანარჩენი 
მოსახლეობის ენას (ენებს)

 f წაახალისოს აფხაზურ ენაზე 
მოსაუბრეთა წარმომადგენლების 
უშუალო მონაწილეობა 
კულტურული საქმიანობების 
დაგეგმვასა და მათი 
წარმართვისათვის აუცილებელი 

პირობების შექმნაში

 f Tb6`yfhi`fhw> tbetb9isv 
fcf[mf6`f pvje frekmnehfn` 
ecv8f9ufhf6`f htb=rffhtb> 
fluskfhtb f=s f0fr0[s6`hf 
ple fec,fh0f6`f bf6`yfuje 
f9fhf fpfk[hf f9cef ,spi`ftb> 
frekmnehtb flshhtb> eb 
f[fh[`fhtb fps> bv8f9scef 
fecv8f9ufn`6`f h7ys> eh0 
tb=sprffetb bhsw[hffetb hps

 f Bfw[shffhw> f,fc tb9i 
b7je fec6`f> frekmn`hfn` 
ecv8f9ufhf6`f v8f9spuj 
fec]`fh0f6`f hpb> vf fw[shffhf 
fpsb f0fr9[s6`hf ple 
fec,fh0f6`f h[fn`s 9q`fhf6`f 
h7ys  fec hlshehw  f9cef 
,spi`f byfuofys bplshef> tumsh0 
fn`skf f,spi`f6`f htb9i 

 f Fu`s7fqfhf hsh0fhw lf-f 
,spi`fr fkf bw`f;`j 
h[f0fhyfr b[f0f bfkf[`shf 
frekmnehfn` fecv8f9uf6`f 
hfkf[`shtb> eb fv8f9ufhtb fps 
b[sv9flje f0fuskfpffimf6`f 
htb6`shi`fhfps

 f Fu`s7fqfhf vf fw[shffhf f0fhf 
b7je  fec]`fh0f6`f> vf eh0 
htb`6shi`fhf f0fr9[s6`hf 
plskj f9cef ,spi`fkf bf9qje 
fecev0f6`f htbpufhfps> 
f[rms9[mffhf hspehtb> 
hsw`f[htb foshufhfpsb vf 
fkfhq`fhtb fps.
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  ekonomikuri da  
  socialuri cxovreba  

– ეკონომიკურ და სოციალურ 

საქმიანობასთან დაკავშირებით 

საქართველო ვალდებულებას იღებს 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით:

 f გააუქმოს ქვეყნის 

კანონმდებლობაში არსებული 

ნებისმიერი დებულება, 

რომელიც გაუმართლებლად 

კრძალავს ან ზღუდავს 

აფხაზური ენის გამოყენებას 

ეკონომიკურ და სოციალურ 

საკითხებთან დაკავშირებულ 

დოკუმენტებში, კერძოდ, შრომით 

ხელშეკრულებებში და ტექნიკურ 

დოკუმენტაციაში, როგორიცაა 

სხვადასხვა სახის პროდუქციისა 

თუ მოწყობილობის მოხმარების 

წესები.

  sazRvarTSorisi  gacvlebi  

საქართველო ვალდებულებას 
იღებს:

 f გამოიყენოს არსებული ორმხრივი 

და მრავალმხრივი შეთანხმებები, 

რომლებიც მას აკავშირებს იმ 

სახელმწიფოებთან, რომლებშიც 

იგივე ენა გამოიყენება იდენტური 

ან მსგავსი ფორმით, ან 

აუცილებლობის შემთხვევაში, 

ეცადოს, დადოს ასეთი 

 Ftrjyjvbrfn`b 
 fcjwbfkn` 9c0fpffhf 

– Ftrjyjvbrfn`> fcjwbfkn` 
9c0fpffhf bfl]`fkje fps ^sh0n`skf 
bfujbn f0fr9[s6`hf fn`skf ptums 

h7ys:

 f Fn`skf fpfref f7ys b7je 
bfh,sypffkfum fec97f 
f9shyf[shw> bbfifvr`f fpby 
7fpsvqj vf f9rshf v8f9spuj 
f9cef ,spi`f f[fh[`fhf> 
ftrjyjvbrfn`> fcjwbfkn` 
ljrevtyn6`f  f7ys> zslfkf f\
mfecn` fb6`if]f0hf6`f h=sb> 
fnt[ybrfn` fljrevtynfwbf=sb> 
tbetb9isv fcf[mf pvje ffksq 

vf f8ystb=rffhfps fqfc6`f hps.

 F]`ff6`f hs,;mfhf 
 fb0ys9cf[kfhf6`f 
^sh0n`skf f0fr9[s6`hf fujbn:

 f F[`sbfh[`fhw b7je 8ufyrn`b vf 

fufyhfw`fn`b fb6`if]f0hf6`f> 

f]`sy06fhhf6`f h=s fbvflfhf6`f 

fvje ef7f bfhf fhb f,spi`f h[`s 

bflsh[`jbn> tb9ie fajhvfkf vf 

f[sv9flfhf 7fkfh f=fpyfrshjeg 

fb6`if]f0hf fb6`shi`fhf 

f,fc tb9i> fu`7fqfhf hsh0fhr 

fbvflfhf6`f tb9ie f,pi`f6`f 
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შეთანხმებები, იმგვარად, რომ 

წაახალისოს კონტაქტები ერთსა 

და იმავე ენაზე მოლაპარაკეთა 

შორის დაინტერესებულ 

სახელმწიფოებში კულტურის, 

განათლების, ინფორმაციის, 

პროფესიული მომზადებისა და 

უწყვეტი განათლების სფეროებში;

 f აფხაზური ენის სასარგებლოდ, 

ხელი შეუწყოს და/ან 

წაახალისოს საზღვართშორისი 

თანამშრომლობა, კერძოდ, 

ხელისუფლების რეგიონულ 

ან ადგილობრივ ორგანოებს 

შორის, რომელთა ტერიტორიაზეც 

ერთი და იგივე ენა გამოიყენება 

იდენტური ან მსგავსი ფორმით.

ენის ეს გზამკვლევი წარმოადგენს რეგიონული 

ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის 

იმ დებულებებს გამარტივებული ფორმით, 

რომლებიც მოხსენიებულია საქართველოს 

პარლამენტის დეკლარაციის პროექტში 

“რეგიონული ან უმცირესობათა ენების 

ევროპული ქარტიის” რატიფიკაციის შესახებ. 

ეს დოკუმენტი მომზადდა 2013 წლის ივნისში 

„რეგიონული და უმცირესობათა ენების შესახებ 

ევროპული ქარტიის“ თაობაზე საქართველოს 

ვალდებულების შესრულებასთან 

დაკავშირებით შექმნილი უწყებათაშორისი 

კომისიისა და ევროპის საბჭოს ექსპერტების 

მიერ. ქარტიის სრული ავთენტური ვერსია 

შეგიძლიათ იხილოთ ევროპის საბჭოს ვებ-

გვერდზე: 

http://conventions.coe.int (treaty No. 148) 

F,spi`f fhb fv8f6`qf7f bffyfh9ijbn 

fhtubjyn`> vf fbqfrshf6`f h,spi`f6`f 

Tdhjgfn` f[fhnbf fec97fhf6`f bhvfhbje 

fajhvf6`tf> eh0 fh,jeg ^sh0n`sfn` 

fgfhkfvtyn fltrkfhffwbfn` fghjtrn f7ys 

“fhtubjyn` vf fbqfrshf6`f h,spi`f 

Tdhjgfn`b f[fhnbf” fhfnbabrfwf bfpry. Fhb 

fljrevtyn shvfptbeg 2%13 is6`cf hfi`fhf 

vpfps “fhtubjyn` vf fbqfrshf6`f h,spi`f 

Tdhjgfn`b f[fhnbf” bfprys ^sh0n`skf 

f0fr9[s6`hf6`f hsyfuofhf bfprys 

tb6`shi`je fec,fh0f,;mfhfn`b frvbccbf 

Tdhjgfn` fbkfrhf ftrcgthnw`f hskf. 

F[fhnbf byfuoje fdnjhn`b fdthcbf b;`,fh 

i`skijbn Tdhjgfn` fbkfrhf fdt,”lf7mf 

f7ys : http://conventions.coe.int (treaty No. 148) 

hskf fw`f;`j hs,;mfhtb> 

fbynbhtc pvje fn`skf6`tb h7ys 

frekmnehtb> fqfhtb> flshhf6`f 

fpffyf06`f hfps7fqfhftb> fbrsv 

fqfhfbehf fcathj6`f h7ys.

 f F9cef ,spi`f fps fw[shffhf 

f0fhtb> vf fu`fkf7fhf fv8f9ufhf 

f]`ffyshw` fecehf> zslfkf fb]

f,shf fhtubjyfkn` vf f0s9syn` 

fec]`fh0f6`f hs,;mfhf> 

pqfrshflumsk f7ys b7je 

bhptb9ie f,spi`f f[fh[`fhf 

f[msvje> tb9ie fajhfvkf.
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თქვენ, როგორც აფხაზური ეროვნული 

უმცირესობის წარმომადგენელი, ასევე 

სარგებლობთ ეროვნულ უმცირესობათა 

დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს ჩარჩო 

კონვენციით. ამ ხელშეკრულებით, 

სახელმწიფო ხელს უწყობს შესაბამისი 

პირობების შექმნას ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენელთათვის, 

რათა მათ შეინარჩუნონ და განავითარონ 

საკუთარი კულტურა და მათი იდენტობის 

ძირითადი ელემენტები (ენა, რელიგია, 

ტრადიციები და კულტურული 

მემკვიდრეობა) და იცავს ასეთ პირებს 

ასიმილაციისგან. ჩარჩო კონვენცია 

იცავს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

უმცირესობის ენის გამოყენების უფლებას 

და იგი ვრცელდება ისეთ ასპექტებზე, 

როგორიცაა სახელმძღვანელოების 

ქონა, კერძო საგანმანათლებლო და 

პროფესიული მომზადების ცენტრების 

შექმნისა და მართვის უფლება, სახელების 

გამოყენებისა და ქუჩის დასახელებების 

უმცირესობის ენაზე განთავსების, 

კერძო ხასიათის წარწერების 

უმცირესობის ენაზე გაკეთების 

უფლება, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

ეფექტური მონაწილეობა (მათ შორის 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში) და 

სხვა სახელმწიფოებთან უმცირესობათა 

დაცვაზე ხელშეკრულებების გაფორმება. 

I`fh0 f9cef fvbkf0 fbqfrs 

f[f0fhyfrw`f htb9i> bfhf e,fc 

f[fh[`fhf i`svjeg fvbkf0n` 

fbqfrhf6`f hs[mxfhfps Tdhjgfn` 

fbkfrhfn` f]`ffn`’frjydtywbfkf. 

F,hb fb6`if]f0hfkf f]`sy06fhhf 

bfw[shffetbn b6`yfuje 

f0fuskfpffimf6`f htb`6shi`fhf 

fvbkf0n` fbqfrhf6`f h[f0fhyfrw`f 

hps> eh0 tb6`lsh[fhw> blsh=bfhw 

h[fn`s rekmnehtb> eh0 hbltynhfn` 

b[flje ftktvtyn6`f (f,spi`f> flby> 

fqfc6`tb> frekmnehfn` f0sy[fhtb 
) f[mxjbn fccbvbkbfwbf fvs[mshw 

fps. F]`ffn`’frjydtywbf bf[mxjbn 

feff;`kfhn` 9c0fpffhf f7ys 

fbqfrhsn` f,spi`f f[fh[`f fpby 

f0fhf> eb bfhf e,fc bfpref f,fc tb9i 

b7je fcgtrn6`f> fhqf6`fn` i`7`6`f 

hsvfpffhf> zslfkf fqfhfkifhtb> 

fqfhfbehfn` ec,fh0f6`tb h7ys 

f7fpfhf fbehf fps7fqfhfps fqtynh6`f 

htb=rffhtb> hys7`ufhtb fpby> f[mso6`f 

f[fh[`fhtb\\\> fv8f6`f hsf[mso6`f 

fbqfrshf6`f hs,spi`fkf fyqfhtb> 

f[fn`s fyfv0fhf hs7fqfhf fpby 

hs0fhf> feff;`kfhhfn` f9c0fpffhf 

f7ys f,pbfys fkf[`fhf (eh0 bhskjeg 

b]`sy06fhhfn`sv fb=rffhf6`f) 
tumsh0 fec,fh0f`6f h7ys fqfrshf6`f 

hs[mxhfps fb6`if]f0hf6`f 

bt6`shi`fhf.
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Fhtubjyfkn` vf fbqfhf6`f h,spi`f6`f 
Tdhjgfn` f[fhnf Tdhjgfn` fbkfrhf 
frjydtywbf bffyfh9ijbn> eb 
bfw[hffetbn fbqfhf6`f h,spi`f6`f 
hs[mxfhf> bp,fypfh eh0 hqfckf h[fn`s 
,spi`fkf bw`f;`jbn fn`skf f7ys.Fhb 
f,spi`f fv8f6`qfufcb7je Tdhjgfn` 
f[fhnbfkf bfp9[mfu`f0je fw[shffhtb> 
fecv8f9ufn`6`tb hjeg f9cef 
,spi`fps> eb fyfuofhfums ^sh0n`skf 
fu`s b0jeg.

Fhtubjyfkn` vf fbqfrshf6`f 
h,spi`f6 f Tdhjgfn` f[fhnbtb> 
Tdhjgfn`  fbkfrhf h7ys bfwqje 
flshhfps ]i`s]`jbn> i`f[`f9ishw 
fps ]fhf ]dt,’lf7f :

 coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა 
მოწინავე ორგანიზაცია კონტინენტზე. იგი 
47 წევრი სახელმწიფოსაგან შედგება, 
რომელთაგან 28 ევროპის კავშირის წევრიცაა. 
ევროპის საბჭოს ყველა წევრმა სახელმწიფომ 
ხელი მოაწერა ადამიანის უფლებათა
ევროპულ კონვენციას – ხელშეკრულებას, 
რომელიც გამიზნულია ადამიანის უფლებების, 
დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის 
დასაცავად. ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლო ზედამხედველობს კონვენციის 
შესრულებას წევრ სახელმწიფოებში.

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების 
ევროპული ქარტია წარმოადგენს ევროპის 
საბჭოს კონვენციას, რომელიც ხელს 
უწყობს იმ უმცირესობათა ენების დაცვას, 
რომლებზეც  ტრადიციულად საუბრობენ 
ქვეყანაში. მოცემული ენის გზამკვლევი 
მოიცავს ენების ევროპული ქარტიით 
გათვალისწინებულ ხელშეწყობის იმ 
ღონისძიებებს, რის გამოყენებასაც 
საქართველო აპირებს აფხაზურის მიმართ. 

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების 
ევროპული ქარტიისა და ევროპის საბჭოზე 
დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ, 
ეწვიოთ ჩვენს ვებ-გვერდებს:

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

Tdhjgfn` fbkfrhf fef8s bpby6`f hps b7je 

fb=rffhf6`f hf9[mfuskf8eg frjynbytyn 

f7ys. Eb 4@ n`skf fkf[`eg> eh0 h7ysn` 

2#n`skf Tdhjgfn` fbkfrhf fkf[`skfw`f 

hjeg. Tdhjgfn` fbkfrhf bfkf[`e ptums hyfgs 

fqfhs8bn fef8s bpby f[mxfhf  Tdhjgfn` 

frjydtywbf -fb6`if]f0hf> eb bv8f9yfujbn> 

fef8s bpbyb>fltvjrhfnbtb> f97fhtb f[mxfhf.

Bfkf[`e fn`skf6`f h=s fef8s bpby f[mxfhfp 

frjydtywbf isyfhuoj bf[skf9ietbn 

Tdhjgfn` feco,fh0f.

ABK
KAT


