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Регионалъул яги рикIкIкен дагьал 
миллатазул мацIазул хартия
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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 ხუნძური 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 ხუნძურის 
მიმართ. 

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

Регионалъул яги рикIкIен дагьал 
миллатазул мацIазул Европаялъул 
хартия буго Европаялъул Советалъул 
конвенция. Гьелъ кумек гьабулеб буго 
рикIкIен дагьал миллатазул мацIал 
цIунизе, жиндирго  ватIаналда кIалъазе 
рекъон. МацIалъул хартиялъ кумек 
гьабулеб буго батIи-батIиял тадбирал 
мацIазул хIажатал жал чIезабиялъе, 
эхеде рахъинаризе ва лъазе батIаго 
гьабун школазда, культуриял 
тадбиразда, медиялда, компаниязда 
ва администрациялъул органазда.

1999 соналъ Европаялъул Советалде 
гIахьаллъараб мехалъ, Гуржистаналъ 
тIаде босун буго мацIазул 
Европаялъул хартиялъул ратификация. 
Гуржистаналъул хIукуматалъ гьабизе 
буго хартиялъул ратификация ва 
мацIалъул хартия тIобитIизе буго 
пачалихъалда, документалъ кумек 
гьабизе буго авар мацI цIунизе, 
рикIкIен дагьал миллатазул цо-цо 
мацI бугелъул гьеб кIалъалел руго 
Гуржистаналда. ТIад босулеб буго 
Европаялъул хартиялъ цебекунго 
бихьизабураб данде ккезабулеб 
гьадинал тадбирал ва Гуржистаналъ 
хIалтIизабизе буго авар мацIалъе гIоло.

Ккве рахъ гьаб тадбиразде: нужецаги 
кидаго хIалтIулеб батани авар мацI 
батIи-батIиял сфераязде, нужеца 
батIа-бахъараб бутIа бачизе буго авар 
мацI цIуниялъул ва загьир гьабиялъул 
ишазде.  



3

  miznebi da principebi  

– საქართველო საკუთარ 

პოლიტიკას, კანონმდებლობასა და 

პრაქტიკულ საქმიანობას ხუნძური 

ენის მიმართ იმ ტერიტორიის 

ფარგლებში, სადაც ეს ენა 

გამოიყენება და ამ ენის კონკრეტული 

სიტუაციის შესაბამისად, ააგებს 

შემდეგ მიზნებსა და პრინციპებზე 

დაყრდნობით:

 f ხუნძური ენის აღიარება 
კულტურული სიმდიდრის 
გამოხატულებად

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

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

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

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

  МУРАДАЛ  ВА  ПРИНЦИПАЛ  

– Гуржистаналъ жиндирго 
политика, законал ва практикаял 
ишал авар мацIалдалъун гьадинал 
территориязда, гьеб мацI 
хIалтIаралъуб ва гьаб мацIалъул уяб 
хIалалъ данде кколедухъ, гIуцIизе буго 
гьадинал мурадал ва аслуялделъун:

 f Авар мацI загьир гьаби 
култураялъул бечелъи бихьизабизе 
гIоло.   

 f Авар мацIалъул географияб 
ареал цIуни букIараб яги цIияб 
администрацияб битьиялъ 
квалквал гьабичIого тезе авар мацI  
цебетIеялъе.

 f Авар мацI цебетIеялъе кьварарал 
тадбирал гьари гьеб цIуниялъул 
мурадалъ.

 f КIалзул ва хъваялъул къагIидаялъ, 
халкъалда цебесан ва 
жиндиргояб гIумруялда авар мацI 
хIалтIизабизе квербакъи.

 f Хартиялъ цебекунго хIисабалда 
босараб сфераязде авар 
мацIалъ кIалъалел группаздехун 
гьоркьоблъи цIуни ва цебетIей; 
Культуриял хурхенал тIобитIи 
пачалихъалда гIумру гьабулел 
цогидал батIияб мацIалъ кIалъалел 
группазда цадахъ.
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 f განათლების სისტემის ყველა 
შესაბამის საფეხურზე ხუნძური 
ენის სწავლებისა და შესწავლის 
სათანადო ფორმებისა და 
საშუალებების უზრუნველყოფა

 f ხუნძურ 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 ხუნძური 
ენის შესწავლისა და კვლევის 
ხელშეწყობა

 f ამ ქარტიით 
გათვალისწინებულ სფეროებში 
სახელმწიფოთაშორისი 
გაცვლების შესაბამისი ფორმების 

ხელშეწყობა ხუნძური ენისთვის.

ხუნძური 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, ხუნძური 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 Лъаялъул къагIидаялъ киналго 
данде кколел этапазде авар мацI 
цIалиялъе ва лъазабиялъе рекъараб 
къагIидаялъул ва рес рекъеялъул 
хьезабураблъун букIинаби.

 f Авар мацIалъ кIалъаларел 
гIадамазе мацI лъазабиялъе 
шартIал гIуцIизе, гьел гьеб 
территориялда гIумру гьабулел 
ратани, авар мацI хIалтIулеб батани 
ва гьеб лъазабизе бокьун батани. 

 f Университетазда яги гьединал 
учреждениязда авар мацI 
лъазабиялъе ва гIелмияб цIех-
рехалъе квербакъи. 

 f Гьаб хартиялъ цебекунго 
хIисабалда босараб сфераязде 
пачалихъазда гьоркьоб хисиялъул 
данде кколел къагIидаязул 
квербакъи авар мацIалъе.

Гуржистаналъ тIад босулеб буго нахъе 
гьабизе яги жеги гьабун батичIони, 
авар мацI хIалтIизабиялъе гIоло 
кинал ратаниги данде кколарел 
ишал, нахъе тIами битIун кколарел 
шартIалги. Нух бихьизабураб гьаб 
мацIалъул цIуниялъе гIоло ва загьир 
гьабизе тIагIин бахъун гутIизе 
яги хIинкъи гьечIого. Авар мацI 
хIалтIизабизе хасал тадбирал гьари. 
Гьадинаб мурадалъ бихьизабулеб 
буго гьаб мацIалъ кIалъалел ва 
цогидал халкъазда гьоркьоб ращалъи 
гIуцIи. Дандекколедухъ босулеб 
буго гьаб мацIалъулхасал шартIал, 
рикIкIине гьечIо дискриминациялъул 
ишлъун цIикIун тIиритIарал мацIазде 
кIалъалездалъун.
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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 ხუნძური ენის 
მიმართ პატივისცემის, გაგებისა და 
ტოლერანტული დამოკიდებულების 
ჩართვა და ასევე, წაახალისოს 
მასმედია ამავე მიზნების მისაღწევად.

ხუნძური 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 
ხუნძურ 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 განათლების 
მნიშვნელოვანი ნაწილი ხუნძურ 
ენაზე იმ მოსწავლეთა მიმართ 
მაინც, რომელთა ოჯახებიც 
ამას ითხოვენ და რომელთა 
რაოდენობაც საკმარისად 
ჩაითვლება

Гуржистаналъ тIад босулеб буго, 
данде кколеб тадбираздалъун квер-
кумек гьаби киналго мацIалъул 
группазда гьоркьобцоцазда ричIчIизе 
ва пачахъалда хьезабураблъун 
букIинабизе лъаялъул ва махшелалъул 
хIадурлъиялъул мурадалде ккезе гьаби 
авар мацIалъе хIурмат ва толерантлъи; 
гьединго эхеде бахъинаризе масмедия 
гьебго мурадалде рахъине гIоло.

Гуржистаналъ тIад босулеб буго 
авар мацIалъ кIалъалел группаялъул 
хIажаталшинал жал ва гьез абурал 
мурадал. КъваригIараб мехалъ 
гуржистаналъ эхеде рахъинаризе 
хасал органал гIуцIи, мурад батани 
хIукуматалъул органазе советал кьезе 
авар мацIалъул хIакъалъулъ киналго 
жавабазде.

  ЛЪАЙ  – Лъаялъул хIакъалъулъ 
гуржистаналъ тIад босулеб буго доб 
территориялда, авар мацI хIалтIулеб 
батани, гьаб мацIалъул киб-щиб 
бугебали балагьун ва пачалихъалъул 
мацI цIализе квалквал гьабун гутIизе:

 f Квербакъи гьаби школалдегIан 
лъаялъул батIа гьабураб бутIа авар 
мацIалъ гьединал цIалдохъабазе 
гIайги, хъизамазги гьебго гьарулеб 
бугони ва гьелги гIурал ругони
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 f უზრუნველყოს ხუნძური ენის 
სწავლება დაწყებითი განათლების 
ფარგლებში, როგორც სასწავლო 
პროგრამის შემადგენელი ნაწილი 
იმ მოსწავლეთა მიმართ მაინც, 
რომელთა ოჯახებიც ამას ითხოვენ 
და რომელთა რაოდენობაც 
საკმარისად ჩაითვლება.

 f უზრუნველყოს ხუნძური ენის 
სწავლება საშუალო განათლების 
ფარგლებში, როგორც სასწავლო 
პროგრამის შემადგენელი 
ნაწილი იმ მოსწავლეთა მიმართ 
მაინც, რომლებიც, ან ზოგიერთ 
შემთხვევაში, რომელთა ოჯახებიც, 
ამას ითხოვენ და რომელთა 
რაოდენობაც საკმარისად 
ჩაითვლება

 f უზრუნველყოს ხუნძური ენის 
შესწავლა უნივერსიტეტის 
ან უმაღლესი განათლების 
დისციპლინის ფორმით

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

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

 f შექმნას საზედამხედველო 
ორგანო ან ორგანოები, 
რომლებიც პასუხისმგებელნი 
იქნებიან ხუნძური ენის სწავლების 
დაწესების ან განვითარებაში 

 f Хьезабураблъун букIинабизе авар 
мацI цIализе байбихьараб лъаялде 
гъорлъ, цIалиялъул программалъул 
бахъараб бутIа гIадин гьадинал 
цIалдохъабазе гIаги, хъизамазги 
гьебго гьарулеб бугони ва гьелги 
гIурал ругони. 

 f Хьезабураблъун букIинабизе авар 
мацI цIализе гьоркьохъеб лъаялде 
гъорлъ, цIалиялъул программалъул 
бахъараб бутIа гIадин гьадинал 
цIалдохъабазе гIаги, хъизамазги 
гьебго гьарулеб бугони ва гьелги 
гIурал ругони.

 f Хьезабураблъун букIинабизе авар 
мацI цIализе университеталъул 
яги цIикIараб лъаялъул 
дисциплинаялъул къагIидалъ.

 f Хьезабураблъун букIинабизе авар 
мацI цо-цо дисциплина гIадин 
цIализабизе балугъазда  ва къотIи 
гьечIеб лъаялде гъорлъ

 f Хьезабураблъун букIинабизе 
учителзабазул аслияб ва 
махщалилаб хIадурлъи, тIадаб 
бугелъул авар мацIалъ лъай босизе 
гIоло хIажатал тадбирал гьаризе.

 f ГIуцIизе тIад балагьулел органал 
яги гьединал органал, гьез кьезе 
ккола жаваб авар мацI цIалиялъе 
тIадкъаял яги загьир гьабеялъе 
данде кколеб прогрессалъул 
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მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგზე და მათ მიერ 
მიღებული ღონისძიებების შესახებ 
პერიოდული მოხსენებების 
შედგენაზე, რომლებიც გახდება 
საჯარო.

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

  sasamarTlo  organoebi  

– საქართველო ვალდებულებას 
იღებს, იმ სასამართლო ოლქების 
მიმართ, სადაც მცხოვრებთა 
რაოდენობა, რომლებიც იყენებენ 
ხუნძურ 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 ბრალდებული 
სარგებლობდეს ხუნძური 
ენის გამოყენების უფლებით. 
აუცილებლობის შემთხვევაში, 
თარჯიმანთა და მთარგმნელთა 

мониторингалде ва гьез тIад 
босараб тадбиразул хIакъалъулъ 
лъазе буго киназдаго.

Лъаялдалъун доб териториялда 
киб хIалтIизабизе батичIониги авар 
мацI гуржистаналъ тIад босулеб буго 
ихтияр кьезе, эхеде рахъинаризе яги 
хьезабураблъун букIинабизе авар 
мацIалъ яги авар мацI цIали, лъаялъул 
киналго данде кколел этапазде, 
авар мацIалъ кIалъалел чагIаз гьаб 
битIараблъун чIезабулеб батани.

  СУДАЛЪУЛ  ОРГАНАЛ  

– Гуржистаналъ тIад босулеб буго 
судалъул рахъалдалъун гьениб 
гIумру гьабулел чан чи ватаниги, 
авар мацI лъица хIалтIизабулеб 
батаниги, данде ккезабулеб буго 
гъоркь бикьизабеялъул гIурхъиял 
гьаб мацIалъул хIалалда рекъон ва 
гьадинаб щартIалъ гьаб пункталъ 
хьезабураблъун рукIинарурал 
гIурхъиял судьясдалъун бегьуларо 
гьадин бичазе квалквал гьабулел 
битIараб хIукму гьабиялъе:

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВОЯЛДА: 

 f ХИхтияр кьезе 
судопроизводствоялъулъ 
хIалтIулел суд алде жалго щвараб 
мехалъ, гьесда лъазе кола авар 
мацI хIалтIизабизе цIикIараб 
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მომსახურების უზრუნველყოფით, 
დაინტერესებული პირებისათვის 
ზედმეტი ხარჯების დაკისრების 
გარეშე.

სამოქალაქო 
სამართალწარმოებაში:

 f ნება დართოს, რომ 

სამართალწარმოების მონაწილე 

მხარის სასამართლოში პირადად 

გამოცხადებისას, მას შეეძლოს 

ხუნძური ენის გამოყენება მისთვის 

დამატებითი ხარჯების დაკისრების 

გარეშე. აუცილებლობის 

შემთხვევაში, თარჯიმანთა და 

მთარგმნელთა მომსახურების 

გამოყენებით.

ადმინისტრაციულ 

სამართალწარმოებაში:

 f ნება დართოს, რომ 

სამართალწარმოების მონაწილე 

მხარის სასამართლოში პირადად 

გამოცხადებისას, მას შეეძლოს 

ხუნძური ენის გამოყენება მისთვის 

დამატებითი ხარჯების დაკისრების 

გარეშე. აუცილებლობის 

შემთხვევაში, თარჯიმანთა და 

მთარგმნელთა მომსახურების 

გამოყენებით.

საქართველო ვალდებულებას იღებს 

ხუნძურ ენაზე ხელმისაწვდომი 

გახადოს სახელმწიფოს ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო 

აქტები, აგრეთვე ის დოკუმენტები, 

რომლებიც კონკრეტულად შეეხება 

ამ ენაზე მოლაპარაკეებს, თუკი ეს 

დოკუმენტები სხვა საშუალებით უკვე 

არ არის მათთვის ხელმისაწვდომი.

харж бахъичIого букIине. Нагагь 
къваригIанани буссинабулезул 
хъулухъалъул пайдаялдалъун 

ГРАЖДАНИЯБ 
СУДОПРОИЗВОДСТВОЯЛДА:

 f Ихтияр кьезе 
судопроизводствоялъулъ 
хIалтIулел судалде жалго щвараб 
мехалъ, гьесда лъазе ккола авар 
мацI хIалтIизабизе цIикIараб 
харж  бахъичIого букIине. Нагагь 
къваригIанани бусинабулезул 
хъулухъалъул пайдаялдалъун

АДМИНИСТРАЦИЯБ 
СУДОПРОИЗВОДСТВОЯЛДА:

 f Ихтияр кьезе 
судопроизводствоялъул хIалтIулел 
судалдежалго щвараб мехалъ, 
гьесда лъазе ккола авар мацI 
хIалтIизабизе цIикIараб харж 
бахъичIого букIине. Нагагь 
къваригIанани бусинабулезул 
хъулухъалъул пайдаялдалъун..

Гуржистаналъ тIад босулеб буго 
пачалихъалъул бищунго кIвар ругел 
законалъул актал ва документал авар 
мацIалъ рагьарал лъугьинабизе, гьел 
авар мацIалъ кIалъалезул хIакъалъулъ 
хъван ругони ва гьединал документал 
цогидаб къагIидаялъ гьезие рагьарал 
ратичIони.
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  administraciuli organoebi     
  da sajaro samsaxurebi  

– სახელმწიფოს იმ 
ადმინისტრაციულ ოლქებში, 
სადაც ცხოვრობს ხუნძურ 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 ხუნძურ ენაზე 
მოლაპარაკე პირებს შეეძლოთ 
ამ ენაზე შედგენილი ზეპირი ან 
წერილობითი განცხადებების 
წარდგენა

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

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

 f ხუნძურ ენაზე მოლაპარაკე პირების 

მიერ ზეპირი ან წერილობითი 

განცხადებების წარმოდგენის 

შესაძლებლობა ამ ენაზე.

  АДМИНИСТРАЦИЯЛ  ОРГАНАЛ  ВА   
  КИНАЛГО  ХЪУЛУХЪАЛ  

– Пачалихъалъул гьадинал 
администрациял областазде, гьез 
гIумру гьабулеб бакIалда авар мацIалъ 
кIалъалел жамагIатальул гIурал чагIи 
ратани, битIараблъун рикIулеб буго 
гъоркь бикьиялъул гIурхъи боси, ва 
гьаб мацIалъул кинаб хIал батаниги 
цебекунго хIисабалда босиялъ, 
гуржистаналъ тIад босулеб буго, 
гьединал гIурхъиял гьеб бажаризе 
бегьила объективияб хIалалъ:

 f Хьезабураблъун букIинабизе авар 
мацIаль кIалъалел гIадамазе 
гьезда бажаризе гьаб мацIалъ 
бахъараб рекIехъе лъаялъул 
хъваялъул гIарзаязул вакиллъи

 f ЖамагIаталъул квер щоледухъ 
гIатIидго гьабизе хIалтIизабураб 
администрациялъул асарал ва 
къагIидаял авар мацIалъ яги кIиго 
мацIалъ.

Регионазул органазе, гьеб 
территориялдаги жамагIаталъул 
авар мацIалъ кIалъалел гIурал чагIи 
гьадигIанал ратани, битIараблъун 
рикIулеб буго гъоркь бикьиялъул 
гIурхъиялъул боси, гуржистаналъ тIад 
босулеб буго, ихтияр кьезе яги эхеде 
рахъинаризе:

 f Авар мацIалъ кIалъалел 
гIадамаздалъун кIалзул яги  
хъваялъул  гIарзаязул загьир гьаби 
гьаб мацIалъ
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ხელისუფლების ადმინისტრაციული 

ორგანოების ან მათი სახელით 

მოქმედი პირების მიერ საჯარო 

მომსახურების უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებით, საქართველო 

ვალდებულებას იღებს, მისი 

ტერიტორიის ფარგლებში, სადაც 

გამოიყენება ხუნძური ენა, ამ 

ენის მდგომარეობის შესაბამისად 

და რამდენადაც ეს რეალურად 

შესაძლებელი იქნება:

 f ნება დართოს ხუნძურ ენაზე 

მოლაპარაკე პირებს წარადგინონ 

ამ ენაზე შედგენილი თხოვნა.

ადმინისტრაციულ ორგანოებთან 

ურთიერთობებში ხუნძური ენის 

გამოყენების უზრუნველსაყოფად, 

საქართველო ვალდებულებას იღებს, 

განახორციელოს შემდეგი ზომები:

 f საჭიროების შემთხვევაში, 

უზრუნველყოს წერილობითი ან 

ზეპირი თარგმანი

 f საჯარო სამსახურში მოხელეთა 

დასაქმება და აუცილებლობის 

შემთხვევაში, მათი და საჯარო 

სამსახურის სხვა თანამშრომელთა 

პროფესიული მომზადება

 f ხუნძური ენის მცოდნე საჯარო 

მოხელეთა თხოვნების 

შეძლებისდაგვარად 

დაკმაყოფილება მათი იმ 

ტერიტორიაზე დანიშვნასთან 

დაკავშირებით, სადაც 

გამოიყენება ეს ენა.

ХIукуматалъул администрациялъул 
органазул яги гьезул цIаралдалъун 
иш тIубазабилездалъун  цадахъ 
цоцаздехун бухьеналъ хьезабураблъун 
букIинабизе, гуржистаналъ тIад 
босулеб буго, жиндир территориялда 
хIалтIизабулеб батани гьаб мацIалъул 
щиб-кин бугебали данде коледухъ  ва 
кигIан битIараб санагIатаб бегьила:

 f Ихтияр кьезе авар мацIалъ 
кIалъалел гIадамазе бихьизабизе 
гьаб мацIалъе  гIуцIараб гьари.

Администрациялъул органалгун 
цадахъ авар мацI хIалтIизабизе 
хьезабураблъун букIинабиялъе, 
гуржистаналъ тIад босулеб буго, 
гьадинал гIурхъиял загьирлъизабизе:

 f КъваригIел кканани 
хьезабураблъун букIинабизе 
хъваялъул яги кIалзул льаялъул 
бусинаби.

 f ЖамагIаталъул хъулухъалде 
хъулухъалъулаб иш ва тIадаб 
мехалъ, гъозул ва жамагIаталъул 
хъулухъалъул цогидал 
хIалтIулезулги профессиялъул 
хIадурлъи.

 f Авар мацI лъалеб жамагIаталъул 
хъулухъалъулаб гьари бажарараб 
куц рази гьаризе гьезул дол 
территориялда тIадкъайгун цадахъ, 
гьаб мацI хIалтIулеб батIани..
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  media  

– ხუნძურ 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 სათანადოდ 

უზრუნველყოს, რომ ტელე-რადიო 

მაუწყებლობამ წარმოადგინოს 

პროგრამები ხუნძურ ენაზე

 f წაახალისოს და/ან ხელი შეუწყოს 

ხუნძურ ენაზე აუდიო და აუდიო-

ვიზუალური პროდუქციის 

წარმოებას და დისტრიბუციას

 f წაახალისოს და/ან ხელი შეუწყოს 

ხუნძურ ენაზე სულ მცირე 

ერთი გაზეთის შექმნას და/ან 

შენარჩუნებას

 f გამოიყენოს ფინანსური 

დახმარების არსებული 

საშუალებები ხუნძურ ენაზე 

შექმნილი აუდიო-ვიზუალური 

პროდუქციის მიმართაც

  МЕДИЯ  

– Авар мацIаль кIалъалезул мурадал 
цIуниялдалъун, гуржистаналъ тIад 
босулеб буго  гьеб территориялда, гьаб 
мацI хIалтIулеб батани, гьаб мацIальул 
битIараб хIалаль дандекколедухъ 
ва гьаб гIурхъиялда пачалихъалъул 
хIукуматалъул органазул битIараб 
яги битIун гуреб компетенциялъул, 
вакиллъун вугев ролалъ цебекунго 
хIисабалда босараб, медиялъул 
жиндаго чIараб автономиялъул кьучI 
цIуниялдалъун:

-гьелъул цебекунго хIисабалда 
босараблъун, радио ва телевизиялъ 
хъулухъ гьабизе буго киналго ишазе:

 f Хьезабураблъун букIинабизе теле-
радиовестникалъ авар мацIалъ 
программаял гьаби.

 f Квер-кумек гьабизе авар мацIалъ 
аудио ва аудиовизуалияб 
продукция гьаби ва дистрибуцияги.

 f Квер-кумек гьабизе авар мацIалъ 
цо газета гIайги бахъизе яги 
цIунизе.

 f ХIалтIизабизе финансазул сабабал 
авар мацIалъ аудио-визуалияб 
продукциялдалъунги.



12

 f მხარი დაუჭიროს იმ 

ჟურნალისტთა და მედიის 

სხვა მუშაკთა პროფესიულ 

მომზადებას, რომლებიც იყენებენ 

ხუნძურ ენას.

საქართველო ვალდებულებას 

იღებს, უზრუნველყოს მეზობელი 

ქვეყნებიდან რადიო და ტელე-

პროგრამების პირდაპირი 

შეუზღუდავი მიღება იმ ენაზე, 

რომელიც მსგავსია ან იდენტურია 

ხუნძური 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 

გამოხატვის თავისუფლებაზე და 

ბეჭდვითი ორგანოების მეშვეობით 

ინფორმაციის თავისუფალ 

მიმოქცევაზე იმ ენაზე, რომელიც 

გამოიყენება ხუნძური ენის 

იდენტური ან მსგავსი ფორმით. 

ზემოხსენებული თავისუფლებების 

განხორციელება, იმის გამო, 

რომ იგი შეიცავს მოვალეობებსა 

და პასუხისმგებლობებს, 

შეიძლება დაექვემდებაროს 

 f Рахъ кквезе гьединал 
журналистазул ва медиялъул 
цогидал хIалтIухъанасул 
профессиялъул хIадурлъиялъе, 
авар мацI лъица хIалтIизабулеб 
батани.

Гуржистаналъ тIад босулеб буго 
хьезабураблъун букIинабизе 
аскIор ругел пачалихъалдасан 
радио ва телепрограммаялъул 
битIараб гIорхъи гьечIеб бухьен 
гьеб мацIалъ, кинаб релъараб яги 
лъикIаб батани авар мацIалъул ва 
квалквал гьабунгутIизе гьаб мацIалъ 
радиоялъул ва телепрограммаялъул 
ретрансляциялъе, мадугьаллъухъ 
ругел пачалихъалдасан. Гьебгуребги, 
гуржистаналъ тIадбосулеб буго 
хьезабураблъун букIинабизе 
печаталъул органазул кумекалдалъун 
информациялъул эркенаб свериялъе 
гьадинаб мацIалъ, хIалтIизе батани 
авар мацIалъул идентияб яги релъараб 
къагIидалъ. Эркенлъиялъул руго тIадал 
жал ва жавабчилъи.Нахъе ккезе 
бегьила къотIиял, щартIал, гIорхъиял 
яги санкциял, цебекунго хIисабалда 
босараб законалъ ва тIадаб буго 
демократияб обществоялда улкаялъул 
безопастносталъе, улкаялъул 
территориялъул цолъиялъе, хIинкъи 
гьечIолъиялъе, гIадлу-низамалъул 
цIуниялъе ва гIайибазул гIорхъиялъ, 
сагълъиялъул ва гIамалалъул, 
хIурмат ва цогидазул ихтиярал 
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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 

ხუნძურ ენაზე მოლაპარაკე პირთა 

ინტერესები წარმოდგენილი 

ან გათვალისწინებული იქნას 

იმ ორგანოების მუშაობაში, 

რომლებიც შეიძლება შეიქმნან 

კანონის შესაბამისად მედიის 

თავისუფლებისა და პლურალიზმის 

უზრუნველსაყოფად.

цIунизе, конфиденцияб хIалалъ 
босараб информация тIобитIи тIаса 
бихьинабизе, судалъул хIукуматалъул 
жиндаго чIеялъул ва хисун кьечIого 
цIунизе.

Гуржистаналъ тIад босулеб буго 
хьезабураблъун букIинабизе авар 
мацIалъ кIалъалезул интересал рукIин 
гьединал органазул ишазда, гIуцIизе 
бегьула законалъ дандекколедухъ, 
медиялъул эркенлъи ва плурализм 
хьезабураблъун букIинабизе.
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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 ხუნძური 

ენა გამოიყენება და სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოების 

კომპეტენციის, უფლებამოსილებისა 

და როლის ფარგლებში:  

 f წაახალისოს წაახალისოს ხუნძური 

ენისათვის დამახასიათებელი 

გამოხატვის სახეები და 

ინიციატივები და ხელი შეუწყოს 

ამ ენაზე შექმნილ ნაშრომებზე 

ხელმისაწვდომობის სხვადასხვა 

საშუალებებს

 f ხელი შეუწყოს ხუნძურ ენაზე 

შექმნილ ნაწარმოებებზე 

ხელმისაწვდომობის სხვადასხვა 

  КУЛЬТУРИЯЛ  ИШАЛ  ВА  
  КУЛЬТУРИЯЛ  ИДАРАБИ   – Культуриял ишал ва культуриял 
идараби – хасго библиотекаби, 
видеотекаби, культуралъулцентрал, 
музеял, архивал, академиял, театрал 
ва кинотеатрал, литературияб хIалтIи 
ва кинематографиялъул продукция, 
халкъияб творчество, фестивалал ва 
культураялъул киналго бутIаби, гьезда 
гьоркьоб, цIияб технология хIалтIизаби. 
Гуржистаналъ тIад босулеб буго 
авар мацI хIалтIулеб территориялда 
хIукуматалъул хIакимчиязул органазул 
компетенциялъул, ихтиярал кьезе:

 f ЛъикIаблъун  рикIкIине  авар  
мацIалъе  къимат  кьолел  ва 
инициативаял  ва  квер-кумек  
гьабизе гьаб  мацIалъ  бахъараб  
хIалтIиялъе  квер-щоледухъ  батIи-
батIиял  ресаз.

 f Квер-кумек  гьабизеавар мацIалъ  
бахъараб  асаразе  квер-щоледухъ  
батIи-батIиял къагIидаял  
цогидал  мацIаз  буссинабиялъе, 
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ფორმებს სხვა ენებზე თარგმანში, 

დუბლირებაში, დამატებით 

სინქრონიზაციასა და სუბტიტრების 

გაკეთებაში დახმარების გაწევისა 

და განვითარების გზით

 f უზრუნველყოს, რომ 

სხვადასხვა სახის კულტურული 

ღონისძიებების ორგანიზებასა და 

მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელმა 

ორგანოებმა სათანადო თანხები 

გამოყონ ხუნძური 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 ხუნძურ ენას, 

ისევე როგორც დანარჩენი 

მოსახლეობის ენას (ენებს)

 f წაახალისოს ხუნძურ ენაზე 

მოსაუბრეთა წარმომადგენლების 

უშუალო მონაწილეობა 

კულტურული საქმიანობების 

дублираялъе,  жеги тIаде 
синхронизациялъе  субтитрал  
гьариялъе  кумекалдалъун  ва  
загьир  гьабиялъул  нухаз.

 f Хьезабураблъун  букIинабизе 
батIи-батIиял  культураялъул  
лъугьа-рихьиязул  цадахъ  
хIалтIи  ва  рахъ  кквеялъе  
жавабчилъибугел  органаз   гIарац 
бичай  авар  мацIалъе,  культурияб  
лъаялъе  ва гьезул  практикаялъул  
хIалтIизабиялъе  гьадинал  
тадбиразда,  гьез  кIвар  кьолеб  
буго  рахъ  кквезе  ва  цадахъ  
хIалтIизе.

 f Квер-кумек   гьабизе  гьадинал  
къадаралъе,  хьезабураблъун 
букIине бугеб,  культурияб  
ишазде  цадахъ  хIалтIиялъе  
яги  рахъ  квеялъе  жавабчилъи  
бугел  органазе  жиндирго  
буюрухълъиялде  рукIине  гьадинал  
персоналалавар мацI  лъикIго  
лъалел,  цогидаб    мацI  (мацIал)  
гIадин.

 f ЛъикIаблъун рикIкIине авар 
мацIалъ кIалъалел  вакилчиязул  
гьоркьохъеб гIахьаллъи  культурияб  
ишазул  планал  гьабизе  ва  
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დაგეგმვასა და მათი 

წარმართვისათვის აუცილებელი 

პირობების შექმნაში

 f წაახალისოს და/ან ხელი 

შეუწყოს ისეთი ორგანოს ან 

ორგანოების შექმნას, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი იქნებიან 

ხუნძურ ენაზე შექმნილი 

ნაწარმოებების შეკრებაზე, ასლის 

შენახვასა და პრეზენტაციაზე ან 

გამოქვეყნებაზე.

იმ ტერიტორიების მიმართ, სადაც 

ტრადიციულად არ გამოიყენება 

ხუნძური ენა, თუ ხუნძურ ენაზე 

მოლაპარაკეთა რაოდენობა 

ამას ამართლებს, საქართველო 

ვალდებულებას იღებს, ნება დართოს, 

წაახალისოს და/ან უზრუნველყოს 

შესაბამისი კულტურული საქმიანობა 

და კულტურის დაწესებულებების 

ფუნქციონირება წინა პუნქტის 

დებულებების შესაბამისად.  

საქართველო ვალდებულებას 

იღებს საზღვარგარეთის ქვეყნებთან 

კულტურულ ურთიერთობებში 

სათანადო ადგილი დაუთმოს ხუნძურ 

ენას და იმ კულტურას, რომლის 

გამოხატულებასაც ის წარმოადგენს.

гьел  эхеде  рахъинаризе  тIадал  
щартIал  гIуцIи.

 f ЛъикIаблъун  рикIкIине яги квер-
кумек  гьабизе  гьадинал  орган  
яги  органал  гIуцIи  жавабчилъи 
бугел  авар мацIалъ  гIуцIун  асарал 
ракIаризе,  копиял  цIунизе  ва  
презентация гьабизе  яги  загьир  
гьабизе.

Доб териториялдалъун,  авар 
мацI гIадаталда  рекъон  хIалтIизе  
батичIони,  авар мацIалъ  
кIалъалел  кигIанал  ратаниги  гьаб  
битIараблъунги  чIезабулеб  батани,  
гуржистаналъ  тIад  босулеб  буго  
ихтияр  кьезе,  эхеде  рахъинаризе  
яги  хьезабураблъун  букIинабизе  
данде  кколел  культуриял  ишал  
ва  культуриял  идарабитIоцебесеб  
пункталъул  тIадкъаялда  рекъон.

Гуржистаналъ  тIад  босулеб  буго  
къватIисел  улкаязда  цадахъ  
культурияб  бухьеназулъ   рекъараб  
бакI  кьезе  авар  мацIалъе  ва  
культураялъе,  кинаб  куцалъ  гьеб  
загьирлъулеб.
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  ekonomikuri da  
  socialuri cxovreba  

– ეკონომიკურ და სოციალურ 

საქმიანობასთან დაკავშირებით 

საქართველო ვალდებულებას იღებს 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით:

 f გააუქმოს გააუქმოს ქვეყნის 

კანონმდებლობაში არსებული 

ნებისმიერი დებულება, 

რომელიც გაუმართლებლად 

კრძალავს ან ზღუდავს 

ხუნძური ენის გამოყენებას 

ეკონომიკურ და სოციალურ 

საკითხებთან დაკავშირებულ 

დოკუმენტებში, კერძოდ, შრომით 

ხელშეკრულებებში და ტექნიკურ 

დოკუმენტაციაში, როგორიცაა 

სხვადასხვა სახის პროდუქციისა 

თუ მოწყობილობის მოხმარების 

წესები

 f ხელი შეუწყოს და/ან წაახალისოს 

ხუნძური ენის გამოყენება სხვა 

საშუალებებით, რომლებიც 

გათვალისწინებული არ არის 

ზემოთ მოცემული ქვე-პუნქტით.

ეკონომიკური და სოციალური 

საქმიანობის მიმართ, საქართველო 

ვალდებულებას იღებს, სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოების 

კომპეტენციის ფარგლებში, იმ 

  ЭКОНОМИЯБ  ВА  
  СОЦИАЛИЯБ  ГIУМРУ  

– Экономияб  ва  социалияб  
ишазделъун  хурхеналъ  гуржистаналъ  
тIад  босулеб  буго  кинабго  улкаялъул    
масштабалъ:

 f ТIагIинабизе  улкаялъул  
законазда  гъорлъ ругел  киналго  
уставал,   авар мацI хIалтIизе  
гьукъулеб ва цебетIезе бичалареб   
экономиялъул  ва социалияб  
хьакъалъулъ  хурхен  бугеб  
документазда,  батIаго  гьабун,  
захIматалъул  договоралда  ва  
техникаялъул  документациялда,  
кин  батаниги  батIи-батIиял    
продукциялъул  яги  гIуцIарал  
кумекалъул  гIадатал.  

 f Квер-кумек гьабизе  яги 
мурадалда  рахъинари  авар  мацI  
хIалтIизабизе  цогидаб  къагIидалъ,  
цебеккунго  хIисабалда  босун 
гьечIеб  тIасияб  рахъаль  гъоркь-
пункталъ.

Экономиял  ва  социалиял  ишаздалъун  
гуржистаналъ  тIад  босулеб  буго 
пачалихъалъул  хIукуматалъул  
органазул  компетенциялда  гьоркьоб,  
гьадинаб  территориялда, авар  мацI 
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ტერიტორიაზე, სადაც გამოიყენება 

ხუნძური ენა და იმდენად, 

რამდენადაც ეს რეალურად 

შესაძლებელია:

 f უზრუნველყოს, რომ სოციალური 

მზრუნველობის ობიექტებმა, 

ისეთები, როგორებიცაა 

საავადმყოფოები, მოხუცებულთა 

სახლები, თავშესაფრები, 

შესთავაზონ ხუნძურ ენაზე 

მოლაპარაკე პირებს, რომლებსაც 

ესაჭიროებათ მოვლა 

ავადმყოფობის, ხანდაზმული 

ასაკის ან სხვა მიზეზების გამო, 

ამავე ენაზე მათი მიღებისა და 

მკურნალობის შესაძლებლობა.

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) 

Гьаб нухмалъи буго регионазул яги рикIкIен 
дагьал миллатазул мацIазул Европаялъул 
хартиялъул бигьа гьарун ругел щартIал.Гьел 
рехсон руго Гуржистаналъул парламенталъул 
декларациялъул проекталда «Регионазул 
яги рикIкIен дагьал миллатазул мацIазул 
Европаялъул хартиялъул» ратификациялъул 
хIакъалъулъ. Гьаб документ хIадурлъун буго 
20I3 соналъул июнь моцIалъ «Регионазул 
яги рикIкIен дагьал миллатазул мацIазул 
Европаялъул хартиялъул» хIакъалъулъ 
Гуржистаналъ тIад босараб жал тIубазабизе 
гIоло гIуцIараб межведомственнияб 
комиссиялъ ва Европаялъул Советалъул 
експертаз. Хартиялъул тIубараб ва аутентияб 
версия цIехезе бегьула Европаялъул 
Советалъул веб-сайталда: 
http://conventions.coe.int (treaty No. I48).

хIалтIулеб батани,  гьедигIанго кигIанаб  
гьаб  битIараб  хIалалъ  бегьула: 

 f  Хьезабураблъун  букIинабизе 
социялияб тIалабалъул объектазда 
– больницазда, херазул рукъазда 
ва приютазда авар мацIалъ 
хъулухъ гьаби авар мацIалъ 
кIалъалел гIадамазе, гьел унтулеб 
мехалъ милат гьабизе  къваригIел 
бугони ва гьезул агъаз гьабизе 
гьел херлъани яги цогидаб гIилла 
батани. 
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თქვენ, როგორც ხუნძური 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. 

Нуж,  авар  миллаталъул  дагьлъиялъул  
вакилзаби,  гьадинго  хIалтIизабулеб  
буго  миллаталъул  дагьлъиялъул  
цIуниялъе  гIоло гьабураб  Европаялъул 
Советалъул рамка конвенциялъ.  Гьаб  
договоралъ  пачалихъалъ  кумек  
гьабулеб  данде  кколедухъ  щартIал  
гIуцIизе  миллатазул  дагьлъиялъул  
вакилзабазе,  гьеб  цIунизе  гIоло  ва  
загьир  гьабизе жиндирго  культура  ва  
гьезул  идентиялъул  аслиял элементал  
(мацI,  дин,  гIадатал, культуриял  ирсал) 
ва ассимиляциялдасан  цIунулел  руго  
гьединал  гIадамал.  Рамка  конвенциялъ  
цIунулеб  буго обществоялъул  
гIумруялда  дагьалазул  мацIалъул 
ихтияр ва гьеб  тIибитIула  гьадинал  
аспектазде,  гьеб  батаниги  лъай  
кьеялъул  бати  гIадин,  батIа  гьабунго  
лъай  кьеялъул  ва профессиялъул  
хIадурлъиялъул  гьоркьоблъиялъул  
гIуцIи  ва  хIалтIизабизе  ихтияр,  
дагьалазул  мацIалъ  лъазе  ккола  
цIарал ва  къватIазул  цIарал  абизе,  
батIа  бахъараб  хъвай-хъвагIаялъул  
дагьалазул  мацIалъ  гьабизе  ихтияр,  
эффектияб  хIалтIи  пачалихъалъул  
гIумруялъулъ  (гьезда  гьоркьор  хIукумат  
гурел  организациялда)  ва  цогидал  
хIукуматалда  цадахъ  рикIкIен дагьал  
цIуниялъе договорал гьабун бахъинабизе
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Регионалъул яги рикIкIен дагьал 
миллатазул мацIазул Европаялъул 
хартия буго Европаялъул советалъул 
конвенция. ТIад босулеб буго 
европаялъул хартиялъ цебекунго 
бихьизабураб данде кезабулеб 
гьадинал тадбирал ва Гуржистаналъ 
хIалтIизабизе буго авар мацIалъе гIоло.

Регионалъул яги рикIкIен дагьал 
миллатазул мацIазул Европаялъул 
хартиялъул ва Европаялъул Советалде 
жеги тIаде информациялъе цIехе нижер 
веб-сайтал:

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 ხუნძურის მიმართ. 

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

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

Европаялъул Совет бугои нсанасул 
ихтиярал цIунулеб цIикIкIараб организация 
континенталда. Гьеб буго 47 улкаялдасан 
гIуцIараб, 28 буго Европаялъул Союзалъул 
членаллъун. Киналго пачалихъаз _ 
Европаялъул Советалъул членаз гъулбас 
гьабун буго инсанасул ихтияразул 
конвенциялда –халкъазда гьоркьосеб 
договоралда инсанасул ихтиярал, демократия 
ва законалъул тIадегIанлъи цIунизе. 
Инсанасул ихтияразул Европаялъул  судалъ 
хал кколеб буго конвенциялъул щартIал 
тIубазабизе членлъун ругел пачалихъазда.
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