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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 ოსური 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 ოსურის 
მიმართ. 

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

Регионалон кæнæ этносты къаддæрдæр 
хæйтты æвзæгты  Европæйаг 
Харти  æвдисы Европæйы Советы 
Конвенцийы, кæцы æххуыс кæны уыцы 
этносты къаддæрдæр хæйтты 
æвзæгты хъахъхъæнынæн, кæцытыл 
традиционæй ныхас кæнынц бæстæйы 
мидæг. Æвзæгты Хартимæ хауы æндæр 
æмæ æндæр мадзæлтæ ауадзыны 
æххуыс, кæцытæ  арæзт цæуынц уый 
сифтонгадæн æмæ разынгардкæнынæн, 
цæмæй æрцæуа уыцы æвзæгты 
пайдакæнынад, сæрмагондæй скъолаты, 
культурон мадзæлтты, медиæйы, 
кампаниты æмæ административон 
органты. 

1999 азы Европæйы Советы уæнг куы 
сси Гуырдзыстон, уæд йæхимæ райста 
регионалон кæнæ  этносты къаддæрдæр 
хæйтты æвзæгты Европæйаг 
Хартийы ратификаци.  Куыддæриддæр  
Гуырдзыстоны  хицауад скæндзæн 
Хартийы ратификаци, æвзæгты 
Харти ахæлиу уыдзæнис бæстæйыл 
æмæ документ  къух ратдзæн  ирон 
æвзаджы бахъахъхъæнынæн дæр, 
уымæн æмæ уый æвдисы этносты 
къаддæрдæр хæйтты уыцы иуæй-иу 
æвзаг,  кæцыйыл традиционæй ныхас 
кæнынц  Гуырдзыстоны. Лæвæрд 
æвзаджы иртасæн амалмæ хауы 
æвзæгты  Европæйаг Хартимæ гæсгæйæ  
æнцонвадат скæнын уыцы мадзæлтты, 
кæцыйæ  спайдакæнындæр Гуырдзыстон 
хъавы ироны ‘рдæм.

Йæ фарс рахæцут  ацы мадзæлттæн:  
кæд æмæ сымахдæр регуляронæй  пайда 
кæнут ирон æвзаг æндæр æмæ æндæр 
къабазы, уæд сымах  нысаниуæгджын 
хай бахæсдзыстут  иронмæ, куыд 
Гуырдзыстоны  æвзаг,  бахъахъхъæныны 
æмæ рæзынады хъуыддаджы.
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  miznebi da principebi  

– საქართველო საკუთარ 
პოლიტიკას, კანონმდებლობასა და 
პრაქტიკულ საქმიანობას ოსური ენის 
მიმართ იმ ტერიტორიის ფარგლებში, 
სადაც ეს ენა გამოიყენება და ამ ენის 
კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად, 
ააგებს შემდეგ მიზნებსა და 
პრინციპებზე დაყრდნობით:ქისტურ/
ჩეჩნური ენის აღიარება კულტურული 
სიმდიდრის გამოხატულებად

 f ოსური ენის აღიარება 
კულტურული სიმდიდრის 
გამოხატულებად

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

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

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

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

  НЫСÆНТТÆ ÆМÆ ПРИНЦИПТÆ  

– Гуырдзыстон сæрмагонд 

политикæйы, закъондæттынады æмæ 

практикон хъуыддаджы ирон æвзагмæ 

уыцы территорийы арæнты мидæг, 

цыран ацы æвзаг пайдагонд цæуы æмæ 

ацы æвзаджы конкретон ситуацимæ 

гæсгæйæ, сараздзæни ахæм нысæнттæм 

æмæ принциптæм гæсгæ:

 f Ирон æвзаг расидын культурон 
хъæздыгдзинады равдисынæн;

 f Ирон æвзагæн  географион 
зонæйы йæ лæггад  сифтонг 
кæнынæн, цæмæй уæвæг кæнæ 
ног административон дих ма 
бакъуылымпы кæна  ирон æвзады 
рæзынады;

 f Ирон æвзаджы рапарахат 
кæнынæн цæхгæр архайды 
æнæмæнгхъæугæдзинады сифтонг 
кæнынад, йæ  бахъахъхъæныны 
нысанмæ гæсгæ;

 f Дзургæ æмæ фыссгæ  формæйæ,  
æхсæнадон æмæ  сæрмагонд 
царды  ирон æвзаджы пайдакæнын  
æнцонвадат скæнын кæнæ та 
сразæнгард кæнын;

 f Хартимæ гæсгæ къабæзты ирон 
æвзагыл дзурæг къордты ‘хсæн 
контакттæ бахъахъхъæнын 
æмæ рапарахат кæнын, афтæ-ма 
культурон æмахастыты æрфидар 
кæнын паддзахады цæрæг иннæ 
къордтимæ, кæцытæ хицæнгонд 
æвзæгтыл ныхас кæнынц;
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 f განათლების სისტემის ყველა 
შესაბამის საფეხურზე ოსური 
ენის სწავლებისა და შესწავლის 
სათანადო ფორმებისა და 
საშუალებების უზრუნველყოფა

 f ოსურ 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 ოსური 
ენის შესწავლისა და კვლევის 
ხელშეწყობა

 f ამ ქარტიით 
გათვალისწინებულ სფეროებში 
სახელმწიფოთაშორისი 
გაცვლების შესაბამისი ფორმების 

ხელშეწყობა ოსური ენისთვის.

ოსური 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, ოსური 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 Ахуырады системæмæ гæсгæйæ 
алы къæпхæныл ирон æвзаг 
ахуыргæнгæйæ æмæ сахуыр 
кæнынæн аккаг формæты æмæ 
фæрæзты  сифтонгкæнынад;

 f Ирон æвзагыл æнæдзурæг 
гоймæгтæн æвзаг сахуыр кæнынæн 
уавæртæ скæнын, кæд æмæ уыдон  
цæрынц уыцы территорийыл, цыран 
ацы æвзаг пайдагонд цæуы æмæ 
сæм ис йæ сахуыр кæныны бæллицц;

 f Университетты кæнæ æмбæлон 
уагдæтты ирон æвзаг сахуыр 
кæнынæн æмæ иртасынæн 
къухарæзт;

 f Ацы Хартимæ гæсгæ къабæзты 
паддзахæдты ‘хсæн баивыны аккаг 
формæты къух арæзт ирон æвзагыл.

Гуырдзыстон исы йæхимæ  хæсдзинад  
скуынæг кæна, кæд  нырма не скуынæг  
кодта, ирон æвзаг пайдакæныны 
ныхмæ цавæрфæнды æнæбындур 
хъауджыдзинад, арæн æвæрд кæнæ 
уæлбарад дæттын, кæцы здæхт у ацы 
æвзаджы бахъахъхъæныны æмæ 
рæзынады бакъуылымпы кæнын кæнæ  
тæссаг уавæры  ‘рдæм. Ирон æвзаджы 
пайдайæн специалон мадзæлттæ 
райсын, кæцыйы нысан  уыдзæн  
ацы æвзагыл ныхасгæнджыты  æмæ 
иннæ цæрджыты ‘хсæн æмбæрцадæн 
къухарæзт, не ‘рцæудзæнис нымад  
дискриминацийы актыл фылдæр 
æвзæгтыл дзурджыты  ‘рдæм.
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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 ოსური ენის 
მიმართ პატივისცემის, გაგებისა და 
ტოლერანტული დამოკიდებულების 
ჩართვა  და ასევე წაახალისოს 
მასმედია ამავე მიზნების მისაღწევად.

ოსური 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 
ოსურ 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 ოსურ 
ენაზე იმ მოსწავლეთა მიმართ 
მაინც, რომელთა ოჯახებიც 
ამას ითხოვენ და რომელთა 
რაოდენობაც საკმარისად 
ჩაითვლება

Гуырдзыстон исы йæхимæ  хæсдзинад,  
æмбæлон мадзæлттæй къухсарæзт  
кæрæдзийы æмбарынæн бæстæйы 
алы лингвистон къорды ‘хсæн 
æмæ сæрмагондæй, бæстæйы 
мидæг ифтонггонд  ахуырады æмæ 
профессионалон цæттæгæнæн  
нысæнтты архайын  ирон æвзагæн 
лæггаддзинад, æмбырындзинад 
æмæ толерантон дæлбардзинад 
æмæ ма ноджы  сразæнгард кæнын 
информацион фæрæзты ацы нысæнтты 
сæххæст кæнынæн.

Ирон æвзагмæ  политикæйы 
арæнвæрдмæ гæсгæйæ, Гуырдзыстон 
йæхимæ исы ацы æвзагыл дзурæг 
къордты хъæугæдзинæдтæ æмæ сæ 
загъдгонд бæллицтæ. Разæнгардгонд  
æрцæудзысты Гуырдзыстоны 
‘рдыгæй, æнæмæнгхъæугæйы цауы, 
ахæм органтæ скæнын, кæцыты 
нысан уыдзæнис хицауады органтæн  
уынаффæтæ раттын ирон æвзаджы 
фæдыл алы фæрстæйыл.

  АХУЫРАД  

– Ахуырадмæ  цы хауы  уымæ гæсгæ, 
Гуырдзыстон исы йæхимæ хæсдзинад 
уыцы территоритыл, цыран ацы 
æвзаг пайдагонд цæуы, ацы æвзаджы 
уавæрмæ гæсгæ  æмæ ма цæмæй 
паддзахадон æвзаджы ахуыркæнын дæр 
хъыгдард ма æрцæуа:

 f Æнцонвадат скæна  скъолаагъоммæ 
ахуырады нысаниуæгджын хай 
ирон æвзагыл уыцы ахуырдзаутæн 
уæддæр, кæцыты бинонтæ  уый 
курынц æмæ кæцыты нымæц фагыл 
нымад æрцæудзæнис;
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 f უზრუნველყოს ოსური 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 ოსური 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 ოსური ენის 
შესწავლა უნივერსიტეტის 
ან უმაღლესი განათლების 
დისციპლინის ფორმით

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

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

 f შექმნას საზედამხედველო 
ორგანო ან ორგანოები, 
რომლებიც პასუხისმგებელნი 

 f Ифтонггонд æрцæуæд ирон 
æвзаджы ахуыр райдайæн ахуырады 
арæнты, куыд ахуыргæнæн 
программæйы сконды  хай уыцы 
ахуырдзаутæн уæддæр, кæцыты 
бинонтæ  уый курынц æмæ кæцыты 
нымæц фагыл нымад æрцæудзæнис;

 f Ифтонггонд æрцæуæд ирон 
æвзаджы ахуыр астæуккаг ахуырады 
арæнты, куыд ахуыргæнæн 
программæйы сконды  хай уыцы 
ахуырдзаутæн уæддæр, кæнæ иуæй-
иу цауы, кæцыты  бинонтæ,  уый 
курынц æмæ кæцыты нымæц фагыл 
нымад æрцæудзæнис;

 f Ифтонггонд æрцæуæд ирон æвзаг 
сахуыр кæнын университеты кæнæ 
уæлдæр ахуырады дисциплинæйы 
формæйæ;

 f Ифтонггонд æрцæуæд, цæмæй  
ирон æвзаг иуæй-иу дисциплинæйы 
хуызы ахуыр цæуа хъомылтæн æмæ 
æнæсцух ахуырады арæнты;

 f Ифтонггонд æрцæуæд 
ахуыргæнджыты базисон  æмæ 
профессионалон цæттæ кæнынад, 
кæцы æнæмæнгхъæугæ у ирон 
æвзагыл ахуырад райсыны  хъæугæ 
мадзæлтты ауадзынæн;

 f Арæзт æрцæуæд  цæстдарæг 
орган кæнæ органтæ, кæцытæ 
дзуаппдæттæг уыдзысты ирон 
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იქნებიან ოსური ენის სწავლების 

დაწესების ან განვითარებაში 

მიღწეული პროგრესის 

მონიტორინგზე და მათ მიერ 

მიღებული ღონისძიებების შესახებ 

პერიოდული მოხსენებების 

შედგენაზე, რომლებიც გახდება 

საჯარო.

განათლებასთან მიმართებაში, იმ 

ტერიტორიაზე, სადაც ტრადიციულად 

არ გამოიყენება ოსური ენა, 

საქართველო ვალდებულებას იღებს 

ნება დართოს, წაახალისოს ან 

უზრუნველყოს ოსურ ენაზე ან ოსური 

ენის სწავლება განათლების ყველა 

შესაბამის საფეხურზე, თუ ოსურ ენაზე 

მოლაპარაკეთა რაოდენობა ამას 

ამართლებს.

  sasamarTlo  organoebi  

– საქართველო ვალდებულებას 

იღებს, იმ სასამართლო ოლქების 

მიმართ, სადაც მცხოვრებთა 

რაოდენობა, რომლებიც იყენებენ 

ოსურ 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:

æвзаджы ахуыргæнæн уагдоны  

кæнæ рæзынады райсгæ прогрессы 

мониторингыл æмæ уыдоны ауадзгæ 

мадзæлтты тыххæй периодикон 

ныхасы скондыл, кæцы уыдзæнис 

æргом.

Ахуырадмæ  цы хауы  уымæ гæсгæ, уыцы 

территоритыл, цыран традиционæй  нæ 

пайда кæнынц ирон æвзаг, Гуырдзыстон 

йæхимæ исы хæсдзинад  бар ратта, 

сразæнгард кæна, кæнæ сифтонг кæна 

ирон æвзагыл, кæнæ ирон æвзаг ахуыр 

кæнын ахуырады алкæцы æмбæлон 

къæпхæныл, кæд æмæ ирон æвзагыл 

ныхасгæнджыты нымæц  фаг кæны. 

  ТÆРХОНДОНЫ ОРГАНТÆ  

– Гуырдзыстон йæхимæ исы 
хæсдзинад,  уыцы тæрхондоны районты  
‘рдæм, цыран цæрджыты нымæц, 
кæцытæ пайда кæнынц ирон æвзаг,  
раст кусы дæлдæр ранымад бæрæггонд 
мадзæлтты ацы æвзаджы  уавæрмæ 
гæсгæйæ æмæ уыцы бадзырдæй, 
цæмæй ацы пунктæй ифтонггонд 
мадзæлттæ тæрхонгæнæджы ‘рдыгæй 
ма хъуамæ уой æркастгонд  афтæ, æмæ 
къуылымпы кæной рæстæвзарынад 
æмбæлонæй ауадзынæн:
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სისხლის სამართალწარმოებაში:

 f უზრუნველყოს, რომ ბრალდებული 

სარგებლობდეს ოსური ენის 

გამოყენების უფლებით. 

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 

ოსური 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 

ოსური ენის გამოყენება მისთვის 

დამატებითი ხარჯების დაკისრების 

გარეშე. აუცილებლობის 

შემთხვევაში, თარჯიმანთა და 

მთარგმნელთა მომსახურების 

გამოყენებით.

УГОЛОВОН РÆСТÆВЗАРÆН КОНДАДЫ:
 

 f Ифтонггонд æрцæуæд, цæмæй 
аххосджын пайда кæна ирон 
æвзагæй пайдакæныны барæй. 
Æнæмæнгхъæугæдзинады цауы, 
спайда кæна тæлмацгæнæг æмæ 
тæлмацгæнджыты лæггадæй, 
цымыдисгæнæг гоймæгтæн æнæ 
уæлдай хæрдзтæ бафидгæйæ.

ÆМБÆСТАГОН РÆСТÆВЗАРÆН 
КОНДАДЫ:

 f Бар раттæд, цæмæй рæстæвзарæн 
кондады хайадисæджы 
‘рдыгæй тæрхондоны йæхæдæг 
расидгæйæ, йын гæнæн уа ирон 
æвзагæй спайда кæнын æнæ 
уæлдай хæрдзтæ бафидгæйæ. 
Æнæмæнгхъæугæдзинады  цауы, 
спайда кæна тæлмацгæнæг æмæ 
тæлмацгæнджыты лæггадæй.

АДМИНИСТРАТИВОН РÆСТÆВЗАРÆН 
КОНДАДЫ:

 f Бар раттæд, цæмæй рæстæвзарæн 
кондады хайадисæджы 
‘рдыгæй тæрхондоны йæхæдæг 
расидгæйæ, йын гæнæн уа ирон 
æвзагæй спайда кæнын æнæ 
уæлдай хæрдзтæ бафидгæйæ. 
Æнæмæнгхъæугæдзинады  цауы, 
спайда кæна тæлмацгæнæг æмæ 
тæлмацгæнджыты лæггадæй.
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საქართველო ვალდებულებას 

იღებს ოსურ 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.

  administraciuli organoebi     
  da sajaro samsaxurebi  

– სახელმწიფოს იმ 

ადმინისტრაციულ ოლქებში, სადაც 

ცხოვრობს ოსურ 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 ოსურ ენაზე 

მოლაპარაკე პირებს შეეძლოთ 

ამ ენაზე შედგენილი ზეპირი ან 

წერილობითი განცხადებების 

წარდგენა

 f მოსახლეობისათვის 

ხელმისაწვდომი გახადოს 

ფართოდ გამოყენებული 

ადმინისტრაციული ტექსტები 

და ფორმები ოსურ ენაზე ან 

ორენოვან ვერსიებში;

Гуырдзыстон йæхимæ исы хæсдзинад  
ирон æвзагыл æнцонвадат скæна 
паддзахады алы нысаниуæгджын 
закъондæттæг актытæ, афтæ-ма 
ноджы  уыцы документтæ, кæцытæ  
конкретонæй хауынц  ацы æвзагыл 
дзурджытæм, кæд æмæ нырмæ нæ 
уыдис уыцы документты  æнцонвадат 
æндæр фæрæзтæй.

 АДМИНИСТРАТИВОН  ОРГАНТÆ 
 ÆМÆ  ХИЦАУАДОН  КУЫСТУÆТТÆ  – Паддзахады уыцы административон 

районты, цыран цæры ирон æвзагыл 

дзурæг цæрджыты  ахæм фаг бæрц, 

кæцы раст кæны дæлдæр  бæрæггонд 

мадзæлттæ райсын, æмæ ацы æвзаджы 

уавæрмæ гæсгæйæ, Гуырдзыстон 

йæхимæ исы хæсдзинад, уыйас амалæй, 

цасæй уый объективонæй гæнæн 

уыдзæнис:  

 f Ифтонггонд æрцæуæд, цæмæй ирон  
æвзагыл дзурæг гоймæгтæн сæ бон 
уа ацы æвзагыл арæзт дзургæ кæнæ 
фысгæйæ  куырдиæттæ  бадæттын;

 f Цæрджытæн æнцонвадат скæнæд 
уæрæх спайдагонд административон 
текстты æмæ формæты  ирон 
æвзагыл кæнæ дыууæвзагон 
верситы.
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ხელისუფლების იმ ადგილობრივ 

ორგანოთა მიმართ, რომელთა 

ტერიტორიაზეც მოსახლეობის ოსურ 

ენაზე მოლაპარაკეთა რაოდენობა 

ისეთია, რომ ამართლებს ქვემოთ 

განსაზღვრული ზომების მიღებას, 

საქართველო ვალდებულებას იღებს, 

ნება დართოს და/ან წაახალისოს:

 f ოსურ ენაზე მოლაპარაკე პირების 

მიერ ზეპირი ან წერილობითი 

განცხადებების წარმოდგენის 

შესაძლებლობა ამ ენაზე.

ხელისუფლების ადმინისტრაციული 

ორგანოების ან მათი სახელით 

მოქმედი პირების მიერ საჯარო 

მომსახურების უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებით, საქართველო 

ვალდებულებას იღებს, მისი 

ტერიტორიის ფარგლებში, სადაც 

გამოიყენება ოსური ენა, ამ ენის 

მდგომარეობის შესაბამისად 

და რამდენადაც ეს რეალურად 

შესაძლებელი იქნება:

 f ნება დართოს ოსურ ენაზე 

მოლაპარაკე პირებს წარადგინონ 

ამ ენაზე შედგენილი თხოვნა.

ადმინისტრაციულ ორგანოებთან 

ურთიერთობებში ოსური ენის 

გამოყენების უზრუნველსაყოფად, 

საქართველო ვალდებულებას იღებს, 

განახორციელოს შემდეგი ზომები:

Хицауады уыцы бынæттон æмæ 

регионалон органты ‘рдæм,  кæцыты 

территорийылдæр ирон æвзагыл 

дзурæг цæрджыты  бæрц ахæм у, 

æмæ раст кæны дæлдæр  бæрæггонд 

мадзæлтты райсын, Гуырдзыстон 

йæхимæ исы хæсдзинад, ратта сын  бар 

кæнæ та сæ сразæнгард кæна:  

 f Ирон æвзагыл дзурæг гоймæгты 

‘рдыгæй дзыхæй кæнæ фысгæйæ 

куырдиæтты бадæттыны 

гæнæндзинад ацы æвзагыл.

Хицауады административон органты 

кæнæ уыдоны номæй архайæг 

гоймæгты ‘рдыгæй  хицауадон 

куыстуæттæй сифтонгкæнынады фæдыл, 

Гуырдзыстон йæхимæ исы хæсдзинад, 

йæ территорийы арæнты мидæг, 

цырандæриддæр пайдагонд цæуы ирон 

æвзаг, ацы æвзаджы уавæрмæ гæсгæйæ  

æмæ цасдæриддæр реалонæй гæнæн 

уыдзæнис:

 f Бар раттæд  ирон æвзагыл дзурæг 

гоймæгтæн бадæттой уыцы æвзагыл  

фыст куырдиат.

Административон  органтимæ 

æмахастыты  ирон æвзагæй 

спайдакæныны  ифтонгадæн, 

Гуырдзыстон йæхимæ исы хæсдзинад,  

ауадза ахæм мадзæлттæ: 
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 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 ოსური ენის მცოდნე საჯარო 

მოხელეთა თხოვნების 

შეძლებისდაგვარად 

დაკმაყოფილება მათი იმ 

ტერიტორიაზე დანიშვნასთან 

დაკავშირებით, სადაც 

გამოიყენება ეს ენა.

  media  

– ოსურ 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:

 f Хъæугæдзинады цауы, сифтонг 

кæнæд фысгæйæ кæнæ дзыхæй 

тæлмацы;

 f Хицауадон куыстуæтты гæсты 

куыстмæ райсындзинад æмæ 

æнæмæнг хъæугæдзинады 

цауы, уыдоны æмæ хицауадон 

куыстуаты æндæр æмкусджыты 

профессионалон цæттæкæнынад; 

 f Ирон æвзаг зонæг хицауадон 

куыстуæтты гæстæй сæ  куырдиæтты 

гæнæн дзинадмæ гæсгæ  сифтонг 

кæнын уыцы территорийыл снысан 

кæныны фæдыл, цырандæриддæр 

пайдагонд цæуы ацы æвзаг.

  МЕДИÆ  

– Ирон æвзагыл дзурæг гоймæгты 

интерестæм гæсгæйæ, Гуырдзыстон 

йæхимæ исы хæсдзинад  уыцы  

территорийыл,  цырандæриддæр 

пайдагонд цæуы ирон æвзаг, ацы 

æвзаджы конкретон  ситуацимæ 

гæсгæ  æмæ ацы къабазы паддзахадон  

хицауады  органты кæмкоммæ кæнæ 

æнæкомкоммæ  компетенцийы, 

барлæвæрды æмæ  ролмæ 

гæсгæйæ, медиæйы  хæдбардзинады 

æмæ автономийы принципты 

хъахъхъæнгæйæ:
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- იმის გათვალისწინებით, რომ 

რადიო და ტელევიზია ემსახურებიან 

საჯარო საქმეს:

 f სათანადოდ უზრუნველყოს, რომ 

ტელე-რადიო მაუწყებლობამ 

წარმოადგინოს პროგრამები 

ოსურ ენაზე

 f წაახალისოს და/ან ხელი შეუწყოს 

სატელევიზიო პროგრამების 

მაუწყებლობას ოსურ ენაზე 

რეგულარულ საფუძველზე

 f წაახალისოს და/ან ხელი 

შეუწყოს ოსურ ენაზე აუდიო და 

აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის 

წარმოებას და დისტრიბუციას

 f წაახალისოს და/ან ხელი 

შეუწყოს ოსურ ენაზე სულ მცირე 

ერთი გაზეთის შექმნას და/ან 

შენარჩუნებას

 f გამოიყენოს ფინანსური 

დახმარების არსებული 

საშუალებები ოსურ ენაზე 

შექმნილი აუდიო-ვიზუალური 

პროდუქციის მიმართაც

 f მხარი დაუჭიროს იმ 

ჟურნალისტთა და მედიის სხვა 

მუშაკთა პროფესიულ მომზადებას, 

რომლებიც იყენებენ ოსურ ენას.

საქართველო ვალდებულებას 

იღებს, უზრუნველყოს მეზობელი 

ქვეყნებიდან რადიო და ტელე-

 – Уымæ гæсгæйæ, æмæ радио æмæ 
телеуынынад  кæй лæггад кæнынц 
хицауадон хъуыддагæн:

 f Аккагæй ифтонггонд æрцæуæд, 
цæмæй теле-радиойы уацхæссæг 
радзура программæтæ ирон 
æвзагыл;

 f Сразæнгард кæна кæнæ та 
къух сараза телеуынынадон 
программæты радзурынæн  ирон 
æвзагыл регионалон бындурыл;

 f Сразæнгард кæна кæнæ та къух 
сараза ирон æвзагыл аудио кæнæ 
та аудио-визуалон продукцийы 
уадзынæн  æмæ дистрибуцийæн;

 f Сразæнгард кæна кæнæ та къух 
сараза ирон æвзагыл иуыл къаддæр 
иу газеты скæнынæн кæнæ та 
бахъахъхъæнын;

 f Спайда кæнæд финансон æххуысы 
уæвæг фæрæзтæ ирон æвзагыл 
саразгæ аудио-визуалон продукцийы 
æрдæмдæр;

 f Йæ фарс рахæцæд уыцы 
журналистты æмæ медиæйы 
æндæр кусджыты профессионалон 
цæттæкæнынæн,  кæцытæ пайда 
кæнынц ирон æвзаг.

Гуырдзыстон йæхимæ исы хæсдзинад, 
сифтонг кæна сыхаг бæстæйæ  радио 
æмæ теле-программæты комкоммæ  
æгæронæй райсын уыцы æвзагыл, 
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პროგრამების პირდაპირი 

შეუზღუდავი მიღება იმ ენაზე, 

რომელიც მსგავსია ან იდენტურია 

ოსური ენის და ხელი არ შეუშალოს 

ამ ენაზე რადიო და ტელე-

პროგრამების რეტრანსლიაციას 

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 ოსური 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 

кæцы æнгæсгонд  у кæнæ идентон  

у  ирон æвзаджы  æмæ нæ бахъыг 

дардзæни ацы æвзагыл радио æмæ 

теле-программæты ретрансляцийæн 

сыхаг бæстæтæй. Амæй дарддæр ма, 

Гуырдзыстон йæхимæ исы хæсдзинад, 

сифтонг кæна, цæмæй  арæнгонд 

ма æрцæуа уагдоны равдисыны 

сæрибардзинадыл æмæ мыхуырон 

органты æххуысæй  информацийы 

сæрибар апарахатыл уыцы æвзагыл, 

кæцы пайда кæны  ирон  æвзаджы 

идентон  кæнæ æнгæсгонд формæйæ. 

Уæлдæр загъдгонд  сæрибардзинæдты 

ауадзын, уый тыххæй, æмæ уымæ хауы  

хæсдзинæдтæ æмæ бæрндзинæдтæ, 

гæнæн ис æмæ йæ дæлбар бакæна 

ахæм формалондзинæдтæ, уавæртæ,  

арæнгонддзинæдтæ кæнæ санкцитæ, 

кæцытæ  æркастгонд сты закъонæй 

æмæ  æнæмæнгдзинæдты демократон  

æхсæнады  национ æдасдзинады, 

территорион æнæхъæндзинады æви 

æхсæнадон æдасдзинады, уагæвæрдты 

хъахъхъæнынады æмæ фыдракæндты 

скуынæг кæныны, æнæниздзинады æмæ  

моралондзинæдты, æргъаддзинæдты 

æмæ æндæр гоймæгты бардзинæдты 

хъахъхъæныны, конфиденциалонæй 

райсгæ информацийы раргом 

кæнынад сæрæй аиуварс кæныны, æви 



14

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 

ოსურ ენაზე მოლაპარაკე პირთა 

ინტერესები წარმოდგენილი 

ან გათვალისწინებული იქნას 

იმ ორგანოების მუშაობაში, 

რომლებიც შეიძლება შეიქმნან 

კანონის შესაბამისად მედიის 

თავისუფლებისა და პლურალიზმის 

უზრუნველსაყოფად.

  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, 

тæрхондоны  хицауады  хæдбардзинады  

бахъахъхъæнынæн.

Гуырдзыстон йæхимæ исы хæсдзинад, 

сифтонг кæна, цæмæй  ирон æвзагыл 

дзурæг гоймæгты интерестæ 

æвдыстгонд æрцæуой кæнæ 

æркастгонд уой уыцы органты куысты 

рæстæджы, кæцытæ гæнæн ис æмæ 

скæной закъонмæ гæсгæйæ медиæйы 

сæрибардзинады æмæ плурализацийы 

сифтонг кæнынæн.

  КУЛЬТУРОН  МАДЗÆЛТТÆ  ÆМÆ  
  КУЛЬТУРÆЙЫ  УАГДÆТТÆ   – Культурон  мадзæлттæ  æмæ 

культурæйы уагдæтты – сæрмагондæй 

чиныгдæтты, видеотекæты, культурæйы 

центрты, музейты, архивты, академиты, 

театрты æмæ кинотеатрты, афтæ 

куыд  литературон уацмысты æмæ 

кинематографион продукцийы, 

адæмон сфæлдыстады, фестивалты 

æмæ культурæйы фадыгты ‘рдæм, се 

‘хсæны, ног технологиты спайдакæныны 

нымадæй, Гуырдзыстон йæхимæ 

исы хæсдзинад уыцы территорийыл, 
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ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების 

ჩათვლით, საქართველო 

ვალდებულებას იღებს იმ 

ტერიტორიაზე, სადაც ოსური ენა 

გამოიყენება და სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოების 

კომპეტენციის, უფლებამოსილებისა 

და როლის ფარგლებში: 

 f წაახალისოს ოსური ენისათვის 

დამახასიათებელი გამოხატვის 

სახეები და ინიციატივები და 

ხელი შეუწყოს ამ ენაზე შექმნილ 

ნაშრომებზე ხელმისაწვდომობის 

სხვადასხვა საშუალებებს

 f ხელი შეუწყოს ოსურ ენაზე 

შექმნილ ნაწარმოებებზე 

ხელმისაწვდომობის სხვადასხვა 

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 ოსური ენისა და 

კულტურის ცოდნისა და მათი 

პრაქტიკული გამოყენებისათვის 

იმ ღონისძიებებში, რომლებსაც 

ისინი უწევენ ორგანიზებასა და 

მხარდაჭერას

цырандæриддæр ирон æвзаг пайдагонд 

цæуы æмæ паддзахады хицауады 

органты компетенцийы, барлæвæрды 

æмæ ролы арæнты:

 f Сразæнгард кæна ирон æвзагæн 

ахастæвдисæг равдысты хуызтæ 

æмæ инициативтæ æмæ къух сараза 

ацы æвзагыл арæзт куыстытыл 

æнцонвадаты æндæр æмæ æндæр 

фæрæзтæ;

 f Къух сараза ирон æвзагыл арæзт 

уацмыстыл æнцонвадаты æндæр 

æмæ æндæр формæтæн æндæр 

æвзæгты тæлмацы, дублироват 

кæныны, уæлæмхас синхронизацийы 

æмæ субтитрирдзинады арæзты 

баххуыс кæныны æмæ рæзынады 

фæндагæй;

 f Сифтонг кæна, цæмæй æндæр 

æмæ æндæр хуызы культурон 

мадзæлтты сорганизоват кæнын 

æмæ фарсхæцынæн дзуаппдæттæг 

органтæ аккаг суммæтæ (æхцатæ) 

рахицæн кæной ирон æвзаг 

æмæ культурæйы зонынадæн 

æмæ уыдоны практиконæй 

спайдакæнынæн уыцы мадзæлтты, 

кæцытæн уыдон аразынц 

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

 f წაახალისოს ოსურ ენაზე 
მოსაუბრეთა წარმომადგენლების 
უშუალო მონაწილეობა 
კულტურული საქმიანობების 
დაგეგმვასა და მათი 
წარმართვისათვის აუცილებელი 
პირობების შექმნაში

 f წაახალისოს და/ან ხელი 
შეუწყოს ისეთი ორგანოს ან 
ორგანოების შექმნას, რომლებიც 
პასუხისმგებელნი იქნებიან ოსურ 
ენაზე შექმნილი ნაწარმოებების 
შეკრებაზე, ასლის შენახვასა და 
პრეზენტაციაზე ან გამოქვეყნებაზე.

იმ ტერიტორიების მიმართ, სადაც 
ტრადიციულად არ გამოიყენება 
ოსური ენა, თუ ოსურ 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.  

 f Къух хъуамæ сараза ахæм 

мадзæлттæн, кæцытæ сифтонг 

кæндзысты, цæмæй культурон 

мадзалы сорганизоват кæнынæн 

кæнæ фарсхæцынæн дзуаппдæттæг 

органтæн сæ къухдариуæджы бын 

хъуамæ уа ахæм персонал, кæцы 

æххæстаргъджынæй зондзæни 

ирон æвзаг, афтæ ма куыд  иннæ 

цæрджыты  æвзаг (æвзæгты);

 f Сразæнгард кæна ирон æвзагыл 

дзурæг минæвæртты комкоммæ 

хайадист культурон мадзæлтты 

сорганизоват кæныны æмæ сæ 

ауадзынæн æнæмæнгхъæугæ 

уавæртæ скæныны;

 f Сразæнгард кæна кæнæ-та къух 

сараза ахæм органæн кæнæ органты 

саразынæн, кæцытæ дзуаппдæттæг 

уыдзысты ирон æвзагыл арæзт 

уацмысты æмбырдгондыл, хуызæг 

нывæрын æмæ презентацийыл 

кæнæ мыхуыры рауадзыныл.

Уыцы территориты ‘рдæм, цыран 

традиционæй пайдагонд нæ цæуы 

ирон æвзаг,  кæд æмæ ирон æвзагыл 

дзурджыты нымæц раст кæны уый, уæд  

Гуырдзыстон йæхимæ исы хæсдзинад, 

бар ратта, сразæнгард кæна кæнæ 

та сифтонг кæна аккаг культурон 

мадзæлттæ æмæ культурæйы уагдæтты 

функционироват кæнын раздæры 

пункты уагæвæрдмæ гæсгæйæ.
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საქართველო ვალდებულებას 
იღებს საზღვარგარეთის ქვეყნებთან 
კულტურულ ურთიერთობებში 
სათანადო ადგილი დაუთმოს ოსურ 
ენას და იმ კულტურას, რომლის 

გამოხატულებასაც ის წარმოადგენს.

  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 ოსური 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 

ოსური ენის გამოყენება სხვა 

საშუალებებით, რომლებიც 

გათვალისწინებული არ არის 

ზემოთ მოცემული ქვე-პუნქტით.

ეკონომიკური და სოციალური 

საქმიანობის მიმართ, საქართველო 

Гуырдзыстон йæхимæ исы хæсдзинад 

фæсарæйнаг бæстæтимæ культурон 

æмахастыты аккаг бынат ратта ирон 

æвзагæн æмæ уыцы культурæйæн, 

кæцыйы раргомдзинад дæр æвдисы 

уый.

 

  ЭКОНОМИКОН ÆМÆ  
  СОЦИАЛОН ЦАРД   – Экономикон æмæ социалон 
хъуыддæгтæм гæсгæйæ Гуырдзыстон 
йæхимæ исы хæсдзинад æппæт 
бæстæйы  масштабæй:

 f Скуынæг кæна бæстæйы 

закъондæттынады уæвæг 

кæцыфæнды уагæвæрд, 

кæцыдæриддæр æнæрастдзинадæй 

бар нæ дæтты кæнæ къуындæг 

кæны ирон æвзагæй пайдакæнынад 

экономикон æмæ социалон 

фарстæтимæ баст документты, 

сæрмагондæй, куыстуаты бадзырдты 

æмæ техникон документты, 

цахæмдæриддæртæ сты æндæр 

æмæ æндæр хуызы продукцийы 

æви арæзтдзинады пайдакæныны 

æгъдæуттæ;

 f Къух ратта кæнæ та сразæнгард 

кæна  ирон æвзагæй пайдакæнынад 

æндæр фæрæзтæй, кæцытæ не сты 

æркастгонд лæвæрд дæл-пункты.

Экономикон æмæ социалон хъуыддæгты 
‘рдæм, Гуырдзыстон йæхимæ исы 
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ვალდებულებას იღებს, სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოების 

კომპეტენციის ფარგლებში, იმ 

ტერიტორიაზე, სადაც გამოიყენება 

ოსური ენა და იმდენად, რამდენადაც 

ეს რეალურად შესაძლებელია:

 f უზრუნველყოს, რომ სოციალური 

მზრუნველობის ობიექტებმა, 

ისეთები, როგორებიცაა 

საავადმყოფოები, მოხუცებულთა 

სახლები, თავშესაფრები, 

შესთავაზონ ოსურ 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)  

Æвзаджы æмæ æвзаг иртасæн амал æвдисы 
регионалон кæнæ этникон къаддæрдæр 
хæйтты æвзæгты Европæйаг Хартийы уыцы 
уагæвæрдтæ фæцыбыргонд формæйæ, 
кæцыты кой ис Гуырдзыстоны Парламенты 
декларацийы проекты «Регионалон кæнæ 
этносты къаддæрдæр хæйтты æвзæгты 
Европæйаг Хартийы» ратификацийы фæдыл. 
Ацы документ цæттæгонд æрцыд 2013 азы 
июны мæйы «Регионалон кæнæ этносты 
къаддæрдæр хæйтты æвзæгты тыххæй 
Европæйаг Хартийы» фæдыл  Гуырдзыстоны 
ацы хæсдзинады сæххæст кæныны фæдыл 
арæзт æрцыд куыстуæтты хсæн къамисы æмæ 
Европæйы Советы экспертты ‘рдыгæй. Хартийы 
æххæст аутентикон версийы гæнæн ис бакæсат 
Европæйы Советы веб-фарсыл: 
http://conventions.coe.int (treaty No. 148)

хæсдзинад, паддзахадон хицауады 
органты компетенцийы фæлгæтты, 
уыцы территорийыл, цырандæриддæр 
пайдагонд цæуы ирон æвзаг æмæ 
уыййас, цасдæриддæр ын  реалонæй 
гæнæндзинад ис:

 f Сифтонг кæнæд, цæмæй социалон 

аудындзинады объекттæ, ахæмтæ, 

цахæмтæ сты рынчындæттæ, 

карджынты хæдзæрттæ, 

балæууæндон агъуыстытæ, бахатой 

ирон æвзагыл дзурæг гоймагтæм, 

кæцытæм хъæуы базилын 

рынчындзинады, аскарджыны 

æмæ æндæр аххосæгтæм гæсгæ, 

ацы æвзагыл сæ райсыны æмæ 

дзæбæхкæныны гæнæндзинады.
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თქვენ, როგორც ოსური 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. 

Сымах, куыд ирон национ къаддæрдæр 

хайы минæвар, дæр пайда кæнут национ 

къаддæрдæр хайы хъахъхъæныны фæдыл 

Европæйы Советы фæлгæт Конвенцийæ. 

Ацы бадзырдæй, паддзахад къух аразы аккаг 

уавæртæ скæнынæн национ къаддæрдæр 

хайы минæвæрттæн, цæмæй уыдон 

бахъахъхъæной æмæ  райтынг кæной 

сæрмагонд  культурæйы æмæ уыдон 

идентондзинады сæйраг элементтæ 

(æвзаг, религи, традицитæ, æмæ  культурон 

бындардзинад) æмæ хъахъхъæны ахæм 

гоймæгты ассимиляцийæ. Фæлгæт Конвенци 

хъахъхъæны æхсæнадон  царды къаддæрдæр 

хайы  æвзаджы пайда кæныны бар æмæ 

уый парахат кæны ахæм аспекттыл, 

цахæмдæриддæр у ахуыргæнæн чингуыты 

уæвынад, сæрмагонд ахуырадон æмæ 

профессионалон центрты саразын æмæ 

уаг дæттыны бар, нæмтты спайда кæнын  

æмæ  уынгты нæмтты къаддæрдæр хайы 

æвзагыл сæвæрыны, хицæн ахастæвдисæг 

фыстыты къаддæрдæр хайы æвзагыл 

саразыны бар, æхсæнадон царды 

эффективон (ахадæн) хайадист (се ‘хсæны 

æнæхицауадон организациты мидæг)  æмæ 

æндæр паддзахæдтимæ къаддæрдæр хайы 

хъахъхъæныныл бадзырдты формæйыл 

скæнын.
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Регионалон кæнæ этносты къаддæрдæр 
хæйтты æвзæгты  Европæйаг Харти  
æвдисы Европæйы Советы Конвенцийы, кæцы 
æххуыс кæны уыцы этносты къаддæрдæр 
хæйтты æвзæгты хъахъхъæнынæн, 
кæцытыл традиционæй ныхас кæнынц 
бæстæйы мидæг. Лæвæрд æвзаджы иртасæн 
амалмæ хауы æвзæгты  Европæйаг Хартимæ 
гæсгæйæ  æнцонвадат скæнын уыцы 
мадзæлтты, кæцыйæ  спайдакæнындæр 
Гуырдзыстон хъавы ироны ‘рдæм.

Регионалон кæнæ этносты къаддæрдæр 
хæйтты  æвзæгты  Европæйаг  Харти 
æмæ Европæйы Советы тыххæй уæлæмхас 
информацийы тыххæй уæ курæг дæн, 
бахизат нæ Веб-фарсмæ:

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

Европæйы Совет у адæймаджы барты раздзог 
организаци континентыл. Йе сконды ис 47 
уæнг- паддзахад кæцытæй 28 Европæйы 
Цæдисы уæнг у. Европæйы  Советы алкæцы  
уæнг-паддзахад йæ къух æрфыста адæймаджы 
барты Европæйаг  конвенцийыл – бардзырдыл, 
кæцыйы нысан у адæймаджы барты, 
демократийы æмæ закъоны уæлдæрады 
хъахъхъæнын. Адæймаджы барты Европæйаг  
тæрхондон йæ цæст дары конвенцийы сыххæст 
кæныныл  уæнг-паддзахæдты.
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