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ევროპული ქარტია რეგიონული ან უმცირესობათა
ენების შესახებ
სტრასბურგი, 5. XI. 1992
პრეამბულა
ქვემორე ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები ითვალისწინებენ რა, რომ
ევროპის საბჭოს მიზანია მის წევრებს შორის უფრო მჭიდრო ერთიანობის მიღწევა, კერძოდ,
იმ იდეალებისა და პრინციპების დაცვისა და რეალიზაციის მიზნით, რომლებიც მათ
საერთო მემკვიდრეობას წარმოადგენენ;
ითვალისწინებენ რა, რომ ევროპის ისტორიული რეგიონული თუ უმცირესობათა ენების
დაცვა, რომელთაგანაც ზოგიერთს საბოლოო გაქრობა ემუქრება, ხელს უწყობს ევროპის
კულტურული სიმდიდრისა და ტრადიციების შენარჩუნებასა და განვითარებას;
ითვალისწინებენ რა, რომ პირად და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რეგიონული ან
უმცირესობის ენის გამოყენება არის ხელშეუხებელი უფლება, რომელიც შესაბამისობაშია
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
საერთაშორისო პაქტით გათვალისწინებულ პრინციპებთან და ევროპის საბჭოს ადამიანის
უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის სულისკვეთებასთან;
მხედველობაში იღებენ რა ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის კონფერენციის
ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოს და კერძოდ, 1975 წლის ჰელსინკის დასკვნით აქტსა და
1990 წლის კოპენჰაგენის შეხვედრის დოკუმენტს;
ხაზს უსვამენ რა კულტურული ურთიერთობებისა და მრავალენოვნების ღირებულებას და
ითვალისწინებენ რა, რომ რეგიონული ან უმცირესობათა ენების დაცვამ და წახალისებამ
ზიანი არ უნდა მიაყენოს ოფიციალურ ენებსა და მათი შესწავლის საჭიროებას;
აცნობიერებენ რა, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში რეგიონული ან
უმცირესობათა ენების დაცვა და პოპულარიზაცია მნიშვნელოვან წვლილს წარმოადგენს
ევროპის მშენებლობაში, რაც ეფუძნება ეროვნული სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული
მთლიანობის ფარგლებში დემოკრატიისა და კულტურული მრავალფეროვნების პრინციპებს;
ითვალისწინებენ რა სპეციფიკურ პირობებსა და ისტორიულ
სახელმწიფოების სხვადასხვა რეგიონში,

ტრადიციებს ევროპული

შეთანხმდნენ შემდეგზე:

3

ნაწილი I – ზოგადი დებულებები
მუხლი 1 - განსაზღვრებები
ამ ქარტიის მიზნებისათვის:
a) "რეგიონული ან უმცირესობათა ენები" ნიშნავს ენებს, რომლებიც:
i. ტრადიციულად გამოიყენება სახელმწიფოს შესაბამის ტერიტორიაზე ამ სახელმწიფოს
მოქალაქეების მიერ, რომლებიც რიცხობრივად უფრო პატარა ჯგუფს ქმნიან, ვიდრე ამ
სახელმწიფოს დანარჩენი მოსახლეობა; და
ii. განსხვავდება ამ სახელმწიფოს ოფიციალური ენისაგან (ენებისაგან);
არ მოიცავს არც სახელმწიფოს ოფიციალური ენის (ენების) დიალექტებს და არც მიგრანტების
ენებს;
b) "ტერიტორია, რომელზეც გამოიყენება რეგიონული ან უმცირესობის ენა" ნიშნავს
გეოგრაფიულ არეალს, სადაც აღნიშნული ენა გამოხატვის საშუალებაა იმ რაოდენობის
ადამიანებისთვის, რომელიც ამართლებს ამ ქარტიით გათვალისწინებული სხვადასხვა
დამცავი და ხელშემწყობი ზომების მიღებას;
c) "არატერიტორიული ენები" ნიშნავს სახელმწიფოს მოქალაქეების მიერ გამოყენებულ
ენებს, რომლებიც განსხვავდებიან სახელმწიფოს დანარჩენი მოსახლეობის მიერ
გამოყენებული ენის ან ენებისაგან, მაგრამ რომლებიც, მართალია, ტრადიციულად
გამოიყენებიან სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, მაგრამ არ არიან დაკავშირებული მის
რომელიმე კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალთან.
მუხლი 2 - ვალდებულებანი
1. თითოეული მხარე ვალდებულებას იღებს, გამოიყენოს II ნაწილის დებულებები მის
ტერიტორიაზე გამოყენებული ყველა რეგიონული ან უმცირესობის ენის მიმართ, რომელიც
შეესაბამება 1-ლ მუხლში მოცემულ განსაზღვრებაებს.
2. ქარტიის რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცებისას, თითოეული მხარე
ვალდებულებას იღებს, მე-3 მუხლის თანახმად განსაზღვრული ყოველი ენის მიმართ
გამოიყენოს ქარტიის III ნაწილის დებულებების არანაკლებ ოცდათხუთმეტი პუნქტი ან
ქვეპუნქტი, მათ შორის, არანაკლებ სამ-სამი პუნქტი ან ქვეპუნქტი მე-8 და მე-12 მუხლებიდან
და თითო პუნქტი ან ქვეპუნქტი მე-9, მე-10, მე-11 და მე-13 მუხლებიდან.
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მუხლი 3 - პრაქტიკული ღონისძიებები
1. თითოეული ხელშემკვრელი მხარე სარატიფიკაციო, მიღების ან დამტკიცების სიგელში
განსაზღვრავს ყოველ ისეთ რეგიონულ ან უმცირესობის ენას ან ოფიციალურ ენას, რომელიც
მის მთელს ტერიტორიაზე ან ტერიტორიის ნაწილში ნაკლებად არის გამოყენებული და
რომელთა მიმართაც მოხდება მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად შერჩეული პუნქტების
გამოყენება.
2. ნებისმიერ მხარეს მოგვიანებით, ნებისმიერ დროს, შეუძლია აცნობოს გენერალურ
მდივანს, რომ იგი იღებს ქარტიის სხვა ნებისმიერი პუნქტის დებულებებიდან გამომდინარე
ვალდებულებებს, რომლებიც არ არის განსაზღვრული სარატიფიკაციო, მიღების ან
დამტკიცების სიგელში, ან რომ იგი გამოიყენებს წინამდებარე მუხლის 1 პუნქტს სხვა
რეგიონული ან უმცირესობათა, ან სხვა ოფიციალური ენების მიმართ, რომლებიც
ნაკლებად გამოიყენება მის მთელს ტერიტორიაზე ან ტერიტორიის ნაწილში.
3. წინა პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებები ჩაითვლება რატიფიკაციის, მიღების ან
დამტკიცების შემადგენელ ნაწილად და შეტყობინების გაგზავნის თარიღიდან იგივე
სამართლებრივი ძალა ექნება.
მუხლი 4 - დაცვის არსებული რეჟიმები
1. ამ ქარტიით გათვალისწინებული არც ერთი დებულება არ შეიძლება განმარტებული იქნას
იმგვარად, რომ იზღუდებოდეს, ან ირღვეოდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციით უზრუნველყოფილი რომელიმე უფლება.
2. ამ ქარტიის დებულებები ზეგავლენას არ მოახდენს უფრო ხელსაყრელ დებულებებზე,
რომლებიც ეხება რეგიონული ან უმცირესობათა ენების სტატუსს ან უმცირესობებისადმი
კუთვნილი პირების სამართლებრივ რეჟიმს, რომლებიც არსებობენ სახელმწიფოში ან
რომლებიც შეიძლება გათვალისწინებული იყოს შესაბამისი ორმხრივი ან მრავალმხრივი
საერთაშორისო შეთანხმებებით.
მუხლი 5 - არსებული ვალდებულებანი
ამ ქარტიაში არაფერი შეიძლება განიმარტოს იმგვარად, რაც იგულისხმებს ისეთ
საქმიანობაში მონაწილეობას ან რაიმე ისეთი ქმედების განხორციელების უფლებას, რაც
წინააღმდეგობაში იქნება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების მიზნებთან ან
საერთაშორისო სამართლით დადგენილ სხვა ვალდებულებებთან, სახელმწიფოთა
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის ჩათვლით.
მუხლი 6 - ინფორმაცია

ხელისუფბლების ორგანოების,
ორგანზაციებისა და დაინტერესებული პირების ინფორმირება ქარტიით დადგენილი
მხარეები

ვალდებულებას

იღებენ,

უზრუნველყონ
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უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ.

ნაწილი II - მე-2 მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული მიზნები და
პრინციპები
მუხლი 7 - მიზნები და პრინციპები
1. მხარეები
რეგიონულ და უმცირესობათა ენებთან დაკავშირებულ პოლიტიკას,
კანონმდებლობასა და პრაქტიკას ენის გავრცელების არეალში, თითოეული ენის მდგომარეობის
გათვალისწინებით განსაზღვრავენ შემდეგი მიზნებისა და პრინციპების საფუძველზე:

a) რეგიონული ან უმცირესობათა ენების აღიარება როგორც კულტურული სიმდიდრის
გამოხატულება;
b) თითოეული რეგიონული ან უმცირესობის ენის გეოგრაფიული არეალის პატივისცემა იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ არსებული ან ახალი ადმინისტრაციული დაყოფა დაბრკოლებას არ
წარმოადგენდეს შესაბამისი რეგიონული ან უმცირესობის ენის განვითარებისათვის;
c) რეგიონული ან უმცირესობათა ენების განვითარებისათვის გადამწვეტი ქმედების
აუცილებლობა, მათი დაცვის მიზნით;
d) ზეპირი და წერილობითი ფორმით, საჯაროდ და პირად ცხოვრებაში რეგიონული ან
უმცირესობათა ენების გამოყენების ხელშეწყობა და/ან წახალისება;
e) ქარტიით გათვალისწინებულ სფეროებში კავშირების შენარჩუნება
რეგიონულ ან უმცირესობის ენაზე მოლაპარაკე ჯგუფებსა და სხვა
რომლებიც იმავე სახელმწიფოში საუბრობენ იდენტურ ან მსგავს
კულტურული ურთიერთობების დამყარება სახელმწიფოში მცხოვრებ
რომლებიც საუბრობენ სხვა ენებზე.;

და განვითარება
ჯგუფებს შორის,
ენაზე, აგრეთვე
სხვა ჯგუფებთან

f) ყველა შესაბამის საფეხურზე რეგიონული და უმცირესობათა ენების სწავლებისა და
შესწავლის სათანადო ფორმებისა და საშუალებების უზრუნველყოფა;
g) შესაბამისი პირობების შექმნა, რაც მისცემს შესაძლებლობას პირებს, რომლებიც არ
საუბრობენ რეგიონულ ან უმცირესობის ენაზე და რომლებიც ცხოვრობენ ამ ენის
გავრცელების არეალში, შეისწავლონ ეს ენა სურვილის შემთხვევაში;
h) უნივერსიტეტებსა ან შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგიონული ან
უმცირესობათა ენების შესწავლისა და კვლევის ხელშეწყობა;
i) ამ ქარტიით გათვალისწინებულ სფეროებში შესაბამისი ფორმებით ერთაშორისი
გაცვლების ხელშეწყობა იმ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებთან დაკავშირებით,
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რომლებიც იდენტური ან მსგავსი ფორმით გამოიყენება ორ ან მეტ სახელმწიფოში.
2. მხარეები ვალდებულებას იღებენ აღკვეთონ, თუ ჯერ არ აღუკვეთავთ, რეგიონული და
უმცირესობათა ენების გამოყენების მიმართ ნებისმიერი გაუმართლებელი გამორჩევა,
გამორიცხვა, შეზღუდვა ან უპირატესობის მინიჭება, რომელიც მიმართულია ამ ენების
შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის ხელის შეშლისა ან საფრთხეში ჩაგდებისაკენ.
რეგიონული ან უმცირესობათა ენების სასარგებლოდ სპეციალური ზომების მიღება,
რომელიც მიზნად ისახავს ამ ენებზე მოლაპარაკეთა და დანარჩენ მოსახლეობას შორის
თანასწორობის ხელშეწყობას, ან რომელიც სათანადოდ იღებს მხედველობაში ამ ენების
განსაკუთრებულ პირობებს, არ ჩაითვლება დისკრიმინაციის აქტად უფრო გავრცელებულ
ენებზე მოლაპარაკეთა მიმართ.
3. მხარეები ვალდებულებას იღებენ, შესაბამისი ღონისძიებებით ხელი შეუწყონ
ურთიერთგაგებას ქვეყნის ყველა ენობრივ ჯგუფს შორის და კერძოდ, თავიანთი ქვეყნების
განათლების და გადამზადების მიზნებში შეიტანონ რეგიონული და უმცირესობათა ენების
პატივისცემა, გაგება და შემწყნარებლობა, აგრეთვე წაახალისონ მასობრივი ინფორმაციის
საშულებების მიერ იმავე მიზნებისკენ სწრაფვა.
4. რეგიონულ ან უმცირესობათა ენების მიმართ თავიანთი პოლიტიკის განსაზღვრისას
მხარეები მხედველობაში მიიღებენ ამ ენებზე მოლაპარაკე ჯგუფების საჭიროებებსა და მათ
მიერ გამოთქმულ სურვილებს. წახალისდება მხარეთა სურვილი, საჭიროების შემთხვევაში,
შეიქმნას ისეთი ორგანოები, რომლებიც ხელისუფლებას მისცემენ რჩევას რეგიონულ ან
უმცირესობათა ენებთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე.
5. მხარეები ვალდებულებას იღებენ, 1-4 პუნქტებში ჩამოთვლილი პრინციპები mutatis
mutandis გამოიყენონ არატერიტორიული ენების მიმართ. მაგრამ ამ ენებთან დაკავშირებით
წინამდებარე ქარტიის შესასრულებლად განსახორციელებელი ღონისძიებების ხასიათი და
მოცულობა უნდა განისაზღვროს უფრო მოქნილად, აღნიშნულ ენებზე მოლაპარაკე
ჯგუფების საჭიროებებისა და სურვილების გათვალისწინებით და მათი ტრადიციებისა და
თავისებურებების პატივისცემით.
ნაწილი III - მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რეგიონული ან უმცირესობათა ენების გამოყენების
ხელშეწყობის ზომები
მუხლი 8 – განათლება
1. განათლებასთან დაკავშირებით, მხარეები ვალდებულებას იღებენ იმ ტერიტორიებზე,
სადაც ასეთი ენები გამოიყენება, თითოეული ასეთი ენის მდგომარეობის მიხედვით და
სახელმწიფოს ოფიციალური ენის (ენების) სწავლებისათვის ზიანის მიყენების გარეშე:
a)
i. ხელმისაწვდომი გახადონ
უმცირესობათა ენებზე; ან

სკოლამდელი

განათლება

შესაბამის

რეგიონულ

ან
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ii. ხელმისაწვდომი გახადონ სკოლამდელი განათლების მნიშვნელოვანი ნაწილი შესაბამის
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; ან
iii. გამოიყენონ ამავე მუხლის i და ii ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ზომა იმ
მოსწავლეთა მიმართ მაინც, რომელთა ოჯახებიც ამას ისურვებენ და თუ მათი რაოდენობა
საკმარისად ჩაითვლება; ან
iv. თუ სკოლამდელი განათლების სფერო არ შედის სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოების უშუალო კომპეტენციაში, მათ ხელი უნდა შეუწყონ და/ან წაახალისონ ამავე
მუხლის i-iii ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ზომების გამოყენება;
b)
i. ხელმისაწვდომი გახადონ დაწყებითი განათლება შესაბამის რეგიონულ ან უმცირესობათა
ენებზე; ან
ii. ხელმისაწვდომი გახადონ დაწყებითი განათლების მნიშვნელოვანი ნაწილი შესაბამის
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; ან
iii. უზრუნველყონ შესაბამისი რეგიონული ან უმცირესობის ენების სწავლება დაწყებითი
განათლების ფარგლებში, როგორც სასწავლო პროგრამის შემადგენელი ნაწილი; ან
iv. გამოიყენონ ამავე მუხლის i-დან iii-მდე ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ზომებიდან
ერთ-ერთი იმ მოსწავლეთა მიმართ მაინც, რომელთა ოჯახებიც ამას ისურვებენ თუ მათი
რაოდენობა საკმარისად ჩაითვლება;
c)
i. ხელმისაწვდომი გახადონ საშუალო განათლება შესაბამის რეგიონულ ან უმცირესობათა
ენებზე; ან
ii. ხელმისაწვდომი გახადონ საშუალო განათლების მნიშვნელოვანი
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; ან

ნაწილი შესაბამის

iii. უზრუნველყონ შესაბამისი რეგიონული ან უმცირესობის ენების სწავლება საშუალო
განათლების ფარგლებში, როგორც სასწავლო პროგრამის შემადგენელი ნაწილი; ან
iv. გამოიყენონ ამავე მუხლის i-iii ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ზომებიდან ერთ-ერთი
იმ მოსწავლეთა მიმართ მაინც, რომლებიც, ან ზოგიერთ შემთხვევაში, რომელთა ოჯახებიც,
ამას ისურვებენ და თუ მათი რაოდენობა საკმარისად ჩაითვლება.
d)
i. ხელმისაწვდომი გახადონ ტექნიკური და პროფესიული განათლება შესაბამის რეგიონულ
ან უმცირესობათა ენებზე; ან
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ii. ხელმისაწვდომი გახადონ ტექნიკური და პროფესიული განათლების მნიშვნელოვანი
ნაწილი შესაბამის რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; ან
iii. უზრუნველყონ შესაბამისი რეგიონული ან უმცირესობის ენების სწავლება ტექნიკური და
პროფესიული განათლების ფარგლებში, როგორც სასწავლო პროგრამის შემადგენელი
ნაწილი; ან
iv. გამოიყენონ ამავე მუხლის i-დან iii-მდე ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ზომებიდან
ერთ-ერთი იმ მოსწავლეთა მიმართ მაინც, რომლებიც ან - შესაბამის შემთხვევაში - რომელთა
ოჯახებიც, ამას ითხოვენ, თუ მათი რაოდენობა საკმარისად ჩაითვლება.
e)
i. ხელმისაწვდომი გახადონ საუნივერსიტეტო და სხვა სახის უმაღლესი
შესაბამის რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; ან

განათლება

ii. უზრუნველყონ ამ ენების შესწავლა საუნივერსიტეტო და სხვა უმაღლესი განათლების
დისციპლინის სახით; ან
iii. თუ სახელმწიფოს კომპეტენცია უმაღლესი განათლების დაწესებულებების მიმართ არ
იძლევა i და ii ქვე-პუნქტების განხორციელების საშუალებას, მან ნება უნდა დართოს და/ან
წაახალისოს რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე საუნივერსიტეტო და სხვა უმაღლესი
განათლების მიღების შესაძლებლობა ან ამ ენების სწავლება უნივერსიტეტებსა ან უმაღლესი
განათლების სხვა დაწესებულებებში;
f)
i. მიიღონ ზომები ზრდასრულთა და უწყვეტი განათლების კურსების უზრუნველსაყოფად,
სადაც სწავლება ძირითადად ან მთლიანად განხორციელდება რეგიონულ ან უმცირესობათა
ენებზე; ან
ii. უზრუნველყონ, რომ ასეთი ენები ერთ-ერთი დისციპლინის სახით ისწავლებოდეს
ზრდასრულთა და უწყვეტი განათლების ფარგლებში; ან
iii. თუ ზრდასრულთა განათლების სფერო არ შედის ხელისუფლების ორგანოების უშუალო
კომპეტენციაში, მათ ხელი უნდა შეუწყონ და/ან წაახალისონ, რომ ასეთი ენები
ისწავლებოდეს ერთ-ერთი დისციპლინის სახით ზრდასრულთა და უწყვეტი განათლების
ფარგლებში.
g) მიიღონ ზომები, ისტორიისა და კულტურის შესასწავლად, რომლის გამოხატულებასაც
წარმოადგენს რეგიონული ან უმცირესობის ენა;
h) უზრუნველყონ მასწავლებელთა საბაზისო და შემდგომი პროფესიული მომზადება,
რომელიც აუცილებელია „a“-დან „g“-მდე იმ პუნქტების განსახორციელებლად, რომლებზეც
თანხმობა განაცხადა მხარემ.
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i) შექმნან საზედამხედველო ორგანო ან ორგანოები, რომლებიც მეთვალყურეობას გაუწევენ
რეგიონული ან უმცირესობათა ენების სწავლების შემოღების მიზნით გატარებულ ზომებს და
მიღწეულ პროგრესს, აგრეთვე მოამზადებენ პერიოდულ ანგარიშებს გაკეთებული
დასკვნების თაობაზე, რაც გახდება საჯარო.
2. განათლებასთან დაკავშირებით, იმ ტერიტორიებზე სადაც ტრადიციულად არ
გამოიყენება რეგიონული ან უმცირესობათა ენები, მხარეები ვალდებულებას იღებენ ნება
დართონ, წაახალისონ ან უზრუნველყონ რეგიონულ ან უმცირესობის ენაზე სწავლება ან ამ
ენის შესწავლა განათლების ყველა შესაბამის საფეხურზე, თუ რეგიონულ ან უმცირესობის
ენაზე მოლაპარაკეთა რაოდენობა ამას ამართლებს.
მუხლი 9 – სასამართლო ორგანოები
1. სასამართლოების სამოქმედო ტერიტორიებზე, სადაც რეგიონული ან უმცირესობათა
ენებზე მოლაპარაკე მაცხოვრებლების რაოდენობა ამართლებს ქვემოთ მითითებულ
ღონისძიებებს, თითოეული ასეთი ენის მდგომარეობის მიხედვით და იმ პირობით, თუ
მოსამართლე ამ პუნქტში მითითებულ ღონისძიებებს არ მიიჩნევს დაბრკოლებად
მართლმსაჯულების სათანადოდ განხორციელებისთვის, მხარეები ვალდებულებას იღებენ:
a) სისხლის სამართალწარმოებაში:
i. უზრუნველყონ, რომ ერთ-ერთი მხარის თხოვნით სასამართლოში საქმის განხილვა
წარიმართოს რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; და/ან
ii. უზრუნველყონ, რომ ბრალდებული სარგებლობდეს მისი რეგიონული ან უმცირესობის
ენის გამოყენების უფლებით; და/ან
iii. უზრუნველყონ, რომ წერილობითი თუ ზეპირი ფორმით შემოსული განცხადებები და
მტკიცებულებები არ ჩაითვალოს დაუშვებლად მხოლოდ იმ მოტივით, რომ ისინი
ჩამოყალიბებულია რეგიონულ ან უმცირესობათა ენაზე; და/ან
iv. უზრუნველყონ, თხოვნის შემთხვევაში, სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული
დოკუმენტების შესაბამის რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე შედგენა,
ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, ზეპირი და წერილობითი სათარჯიმნო მომსახურების
გამოყენებით ისე, რომ შესაბამის პირებს არ მოუწიოთ დამატებითი ხარჯების გაღება;
b) სამოქალაქო სამართალწარმოებაში:
i. უზრუნველყონ, რომ ერთ-ერთი მხარის თხოვნით სასამართლოში საქმის განხილვა
წარიმართოს რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; და/ან
ii. თუ სამართალწარმოების მონაწილე პირადად უნდა გამოცხადდეს სასამართლოში,
დაუშვან შესაძლებლობა, რომ მან გამოიყენოს რეგიონული ან უმცირესობის ენა ისე, რომ არ
მოუწიოს დამატებითი ხარჯების გაღება; და/ან
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iii. დაუშვან შესაძლებლობა, რომ დოკუმენტები და მტკიცებულებები შედგეს რეგიონულ ან
უმცირესობათა ენაზე,
ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, ზეპირი და წერილობითი სათარჯიმნო მომსახურების
გამოყენებით;
c) ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში:
i. უზრუნველყონ, რომ ერთ-ერთი მხარის თხოვნით სასამართლოში საქმის განხილვა
წარიმართოს რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; და/ან
ii. თუ სამართალწარმოების მონაწილე პირადად უნდა გამოცხადდეს სასამართლოში,
დაუშვან შესაძლებლობა, რომ მან გამოიყენოს რეგიონული ან უმცირესობის ენა ისე, რომ არ
მოუწიოს დამატებითი ხარჯების გაღება; და/ან
iii. დაუშვან შესაძლებლობა, რომ დოკუმენტები და მტკიცებულებები შედგეს რეგიონულ ან
უმცირესობათა ენაზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, ზეპირი და წერილობითი
სათარჯიმნო მომსახურების გამოყენებით;
d) მიიღონ ზომები, რომ ამ მუხლის b და c პუნქტების i და iii ქვეპუნქტების, აგრეთვე ზეპირი
და წერილობითი თარგმნის მომსახურების გამოყენების შედეგად შესაბამის პირებს არ
მოუწიოთ დამატებით ხარჯების გაღება.
2. მხარეები ვალდებულებას იღებენ:
a) უარი არ თქვან წევრ სახელმწიფოში მომზადებული იურიდიული დოკუმენტების
ნამდვილობის აღიარებაზე მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ისინი რეგიონულ ან უმცირესობის
ენაზეა შედგენილი; ან
b) უარი არ თქვან ქვეყნის შიგნით მხარეთა შორის შედგენილი იურიდიული დოკუმენტების
ნამდვილობის აღიარებაზე მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ისინი შედგენილია რეგიონულ ან
უმცირესობის ენაზე და უზრუნველყონ, რომ ასეთი დოკუმენტების გამოყენება შესაძლებელი
იყოს მესამე პირთა წინააღმდეგ, რომლებიც არ საუბრობენ ამ ენებზე, მაგრამ იმ პირობით,
რომ აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსს გააცნობს ის პირი, ვისი ინიციატივითაც ხდება
დოკუმენტის გამოყენება; ან
c) უარი არ თქვან ქვეყნის შიგნით მხარეთა შორის შედგენილი იურიდიული დოკუმენტების
ნამდვილობის აღიარებაზე მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ისინი შედგენილია რეგიონულ ან
უმცირესობის ენაზე.
3. მხარეები ვალდებულებას იღებენ, რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე ხელმისაწვდომი
გახადონ ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აქტები და ის აქტები, რომლებიც
უშუალოდ ეხება ამ ენებზე მოლაპარაკე პირებს, თუკი მათი ხელმისაწვდომობა სხვაგვარად
არ არის უზრუნველყოფილი.
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მუხლი 10 – ადმინისტრაციული ორგანოები და საჯარო სამსახურები
1. სახელმწიფოს იმ ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სადაც რეგიონული ან უმცირესობათა
ენებზე მოლაპარაკე მაცხოვრებლების რაოდენობა ამართლებს ქვემოთ მითითებულ
ღონისძიებებს, თითოეული ასეთი ენის მდგომარეობის მიხედვით, მხარეები იღებენ შემდეგ
ვალდებულებებს, რამდენადაც ეს გონივრულად შესაძლებელია:
a)
i. უზრუნველყონ, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა გამოიყენონ რეგიონული ან
უმცირესობების ენები; ან
ii. უზრუნველყონ, რომ ამ ორგანოების მოხელეებმა, რომლებსაც აქვთ ურთიერთობა
საზოგადოებასთან, გამოიყენონ რეგიონული ან უმცირესობათა ენები იმ პირებთან
ურთიერთობებში, რომლებიც მიმართავენ მათ ამ ენებზე; ან
iii. უზრუნველყონ, რომ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე პირებს
შეეძლოთ ზეპირი ან წერილობით მიმართვა ამ ენებზე და პასუხის მიღება ამავე ენებზე; ან
iv. უზრუნველყონ, რომ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე პირებს შეეძლოთ
ზეპირი ან წერილობით განცხადებებით მიმართვა ამ ენებზე; ან
v. უზრუნველყონ, რომ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე
კანონიერად შეეძლოთ დოკუმენტების წარდგენა ამ ენებზე;

პირებს

b)
მოსახლეობისათვის
ხელმისაწვდომი
გახადონ
ფართოდ
გამოყენებული
ადმინისტრაციული ტექსტები და ფორმები რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე ან მათი
ორენოვანი ვარიანტები;
c) ადმინისტრაციულ ორგანოებს დართონ დოკუმენტების რეგიონულ ან უმცირესობათა
ენაზე შედგენის ნება.
2. ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლების ორგანოებთან დაკავშირებით, რომელთა
ტერიტორიაზეც მოსახლეობის რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკეთა
რაოდენობა ამართლებს ქვემოთ მითითებულ ღონისძიებებს, მხარეები ვალდებულებას
იღებენ, ნება დართონ და/ან წაახალისონ:
a) რეგიონულ
ორგანოებში;

ან

უმცირესობათა

ენების

გამოყენება

რეგიონულ

ან ადგილობრივ

b) რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე პირების მიერ ზეპირი ან წერილობითი
განცხადებების წარმოდგენის შესაძლებლობა ამ ენებზე;
c) რეგიონული ორგანოების მიერ მათი ოფიციალური დოკუმენტების გამოქვეყნება შესაბამის
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზეც;
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d) ადგილობრივი ორგანოების მიერ მათი ოფიციალური დოკუმენტების გამოქვეყნება
შესაბამის რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზეც;
e) რეგიონული ორგანოების მიერ მათი წარმომადგენლობითი ორგანოების სხდომებზე
დებატებისას რეგიონული ან უმცირესობათა ენების გამოყენება, მაგრამ ისე, რომ არ
გამოირიცხოს ამ სახელმწიფოს ოფიციალური ენის (ენების) გამოყენება;
f) ადგილობრივი ორგანოების მიერ მათი წარმომადგენლობითი ორგანოების სხდომებზე
დებატებისას რეგიონული ან უმცირესობათა ენების გამოყენება, მაგრამ ისე, რომ არ
გამოირიცხოს ამ სახელმწიფოს ოფიციალური ენის (ენების) გამოყენება;
g) გეოგრაფიული სახელწოდებების ტრადიციული და სწორი ფორმების გამოყენება ან
დამკვიდრება რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე, საჭიროების შემთხვევაში - ოფიციალურ
ენაზე (ენებზე) სახელწოდებასთან ერთად.
3. ადმინისტრაციული ორგანოების ან მათი სახელით მოქმედი პირების მიერ მიწოდებულ
საჯარო მომსახურებებთან დაკავშირებით, მხარეები ვალდებულებას იღებენ, მათი
ტერიტორიის ფარგლებში, სადაც გამოიყენება რეგიონული ან უმცირესობათა ენები,
თითოეული ენის მდგომარეობის შესაბამისად და რამდენადაც ეს
გონივრულად
შესაძლებელია:
a) უზრუნველყონ რეგიონული ან უმცირესობათა ენების გამოყენება მომსახურების
მიწოდებისას; ან
b) რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე პირებს დართონ ამ ენებზე განცხადების
შეტანის და პასუხის მიღების ნება;
c) რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე პირებს დართონ ამ ენებზე განცხადების
შეტანის ნება.
4. 1-ლი, მე-2 და მე-3 პუნქტების იმ დებულებების ასამოქმედებლად, რომლებზეც მათ
თანხმობა განაცხადეს, მხარეები ვალდებულებას იღებენ, განახორციელონ ერთ-ერთი ან
რამდენიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიება:
a) წერილობითი ან ზეპირი თარგმანის უზრუნველყოფა საჭიროების შემთხვევაში;
b) საკმარისი ოდენობით თანამდებობის პირების და საჯარო სამსახურის სხვა მოხელეების
სამსახურში აყვანა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში - მათი პროფესიული მომზადება;
c) რეგიონული ან უმცირესობის ენის მცოდნე საჯარო მოხელეთა თხოვნების
შეძლებისდაგვარად დაკმაყოფილება მათი იმ ტერიტორიაზე დანიშვნასთან დაკავშირებით,
სადაც გამოიყენება შესაბამისი ენა.
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5. მხარეები ვალდებულებას იღებენ, დააკმაყოფილონ დაინტერესებული პირების თხოვნა
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე გვარის გამოყენებასა ან აღებასთან დაკავშირებით.

მუხლი 11 – მედია
1. რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე პირებთან დაკავშირებით მხარეები
ვალდებულებას იღებენ, რომ ამ ენების გავრცელების არეალზე, თითოეული ენის
მდგომარეობის გათვალისწინებით და მედიის სფეროში ხელისუფლების ორგანოების
პირდაპირი ან არაპირდაპირი კომპეტენციის,, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის
ფარგლებში, მედიის დამოუკიდებლობისა და ავტონომიურობის პრინციპების დაცვით:
a) იმ ფარგლებში, რამდენადაც რადიო და ტელევიზია ასრულებს საზოგადოებრივ ფუნქციას:
i. უზრუნველყონ სულ მცირე ერთი რადიო სადგურისა და ერთი სატელევიზიო არხის შექმნა
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; ან
ii. წაახალისონ და/ან ხელი შეუწყონ სულ მცირე ერთი რადიო სადგურისა და ერთი
სატელევიზიო არხის შექმნას რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; ან
iii. მიიღონ სათანადო ზომები, რომ მაუწყებლები სთავაზობდნენ პროგრამებს რეგიონულ ან
უმცირესობათა ენებზე;
b) i. წაახალისონ და/ან ხელი შეუწყონ სულ მცირე ერთი რადიოსადგურის შექმნას
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; ან
ii. წაახალისონ და/ან ხელი შეუწყონ რადიოპროგრამების რეგულარულ მაუწყებლობას
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე;
c) i. წაახალისონ და/ან ხელი შეუწყონ სულ მცირე ერთი სატელევიზიო არხის შექმნას
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე; ან
ii. წაახალისონ და/ან ხელი შეუწყონ სატელევიზიო
მაუწყებლობას რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე;

პროგრამების

რეგულარულ

d) წაახალისონ და/ან ხელი შეუწყონ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე აუდიო და აუდიოვიზუალური პროდუქციის წარმოებას და გავრცელებას;
e) i. წაახალისონ და/ან ხელი შეუწყონ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე სულ მცირე ერთი
გაზეთის შექმნას და/ან შენარჩუნებას; ან
ii. წაახალისონ და/ან ხელი შეუწყონ საგაზეთო სტატიების რეგულარულად გამოქვეყნებას
რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე;
f) i. აანაზღაურონ იმ მედიასაშუალებების დამატებითი ხარჯები, რომლებიც იყენებენ
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რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებს, თუ კანონი ითვალისწინებს, ზოგადად,
ფინანსურ დახმარებას; ან

მედიის

ii. გაავრცელონ ფინანსური დახმარების არსებული ღონისძიებები რეგიონულ
უმცირესობათა ენებზე შექმნილი აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის მიმართაც.

ან

g) მხარი დაუჭირონ იმ ჟურნალისტთა და მედიის სხვა მუშაკთა პროფესიულ მომზადებას,
რომლებიც იყენებენ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებს.
2. მხარეები უზრუნველყოფენ მეზობელი ქვეყნებიდან რადიო და სატელევიზიო
გადაცემების პირდაპირი მიღების თავისუფლებას იმ ენაზე, რომელიც გამოიყენება
რეგიონული ან უმცირესობის ენის იდენტური ან მსგავსი ფორმით და ხელს არ შეუშლიან ამ
ენაზე რადიო და სატელევიზიო გადაცემების რეტრანსლაციას მეზობელი ქვეყნებიდან.
ამას გარდა, ისინი უზრუნველყოფენ, რომ არ დაწესდეს შეზღუდვები გამოხატვის
თავისუფლებაზე და ბეჭდურ პრესაში ინფორმაციის თავისუფალ მიმოქცევაზე იმ ენაზე,
რომელიც გამოიყენება რეგიონული ან უმცირესობის ენის იდენტური ან მსგავსი ფორმით.
ზემოხსენებული თავისუფლებების განხორციელება, რაც დაკავშირებულია მოვალეობებთან
და
პასუხისმგებლობებთან,
შეიძლება
დაექვემდებაროს
ისეთ ფორმალობებს,
პირობებს, შეზღუდვებს ან სანქციებს, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით და
აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, ტერიტორიული
მთლიანობის ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისთვის, წესრიგის დარღვევის
ან დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, ჯანმრთელობისა და ზნეობის დასაცავად, სხვათა
რეპუტაციის და უფლებების დასაცავად, კონფიდენციალურად მიღებული ინფორმაციის
გამჟღავნების
თავიდან ასაცილებლად ან სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და
მიუკერძოებლობის შესანარჩუნებლად.
3. მხარეები უზრუნველყოფენ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე მოლაპარაკე პირთა
ინტერესების წარმომადგენლობას ან გათვალისწინებას იმ ორგანოებში, რომლებიც შეიძლება
შეიქმნას
კანონის
საფუძველზე
მედიის
თავისუფლებისა
და
პლურალიზმის
უზრუნველსაყოფად.
მუხლი 12 – კულტურული ღონისძიებები და დაწესებულებები
1. კულტურული ღონისძიებების და დაწესებულებების სფეროში, კერძოდ ბიბლიოთეკების,
ვიდეოთეკების, კულტურის ცენტრების, მუზეუმების, არქივების, აკადემიების, თეატრების
და კინო-თეატრების, აგრეთვე ლიტერატურული ნაწარმოებების და კინემატოგრაფიული
პროდუქციის, ხალხური შემოქმედების, ფესტივალების და კულტურის დარგების, მათ
შორის, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების მიმართ- მხარეები ვალდებულებას იღებენ იმ
ტერიტორიებზე, სადაც ეს ენები გამოიყენება და ხელისუფლების ორგანოების
კომპეტენციის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის ფარგლებში:
a) წაახალისონ რეგიონული ან უმცირესობის ენებისათვის დამახასიათებელი გამოხატვის
სახეები და ინიციატივები და ხელი შეუწყონ ამ ენებზე შექმნილ ნაწარმოებებზე
ხელმისაწვდომობის სხვადასხვა საშუალებებს;
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b) ხელი შეუწყონ რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე შექმნილი ნაწარმოებების სხვადასხვა
ფორმით ხელმისაწვდომობას სხვა ენებზე იმით, რომ დახმარება გაუწიონ და განავითარონ
თარგმნის, გახმოვანების, შემდგომი სინქრონიზაციის და სუბტიტრების დადების
ღონისძიებები;
c) ხელი შეუწყონ სხვა ენებზე შექმნილ ნაწარმოებებზე ხელმისაწვდომობას რეგიონულ ან
უმცირესობათა ენებზე იმით, რომ დახმარება გაუწიონ და განავითარონ თარგმნის,
გახმოვანების, შემდგომი სინქრონიზაციის და სუბტიტრების დადების ღონისძიებები;
d) უზრუნველყონ, რომ სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებასა და
მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელი ორგანოები სათანადოდ ითვალისწინებდნენ რეგიონულ და
უმცირესობათა ენების და კულტურის ცოდნას და გამოყენებას მათ მიერ ინიცირებულ ან
მხარდაჭერილ ღონისძიებებში;
e) ხელი შეუწყონ ისეთ ზომებს, რომლებიც უზრუნველყოფს, რომ კულტურული
ღონისძიებების ორგანიზებასა და მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელ ორგანოებს თავიანთ
განკარგულებაში ჰყავდეთ ისეთი პერსონალი, რომელიც სრულყოფილად ფლობს შესაბამის
რეგიონულ ან უმცირესობის ენას, ისევე როგორც დანარჩენი მოსახლეობის ენას (ენებს);
f) წაახალისონ მოცემული რეგიონული ან უმცირესობის ენაზე მოსაუბრეთა
წარმომადგენლების უშუალო მონაწილეობა კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვასა და
მათ ჩასატარებლად პირობების შექმნაში;
g) წაახალისონ და/ან ხელი შეუწყონ ისეთი ორგანოს ან ორგანოების შექმნას, რომლებიც
პასუხისმგებელნი იქნებიან რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზე შექმნილი ნაწარმოებების
შეკრებაზე, დეპონირებაზე და პრეზენტაციაზე ან გამოქვეყნებაზე;
h) საჭიროების შემთხვევაში, შექმნან და/ან ხელი შეუწყონ და დააფინანსონ თარგმნა და
ტერმინოლოგიის კვლევები, კერძოდ, იმ მიზნით, რომ შენარჩუნებული იქნას და
განვითარდეს შესაბამისი ადმინისტრაციული, კომერციული, ეკონომიკური, სოციალური,
ტექნიკური ან სამართლებრივი ტერმინოლოგია თითოეულ რეგიონულ ან უმცირესობის
ენაში.
2. იმ
ტერიტორიებთან დაკავშირებით, სადაც
ტრადიციულად
არ
გამოიყენება
რეგიონული ან უმცირესობათა ენები, თუ რეგიონულ ან უმცირესობის ენაზე მოლაპარაკეთა
რაოდენობა ამას ამართლებს, მხარეები ვალდებულებას იღებენ, დაუშვან, წაახალისონ და/ან
უზრუნველყონ შესაბამისი კულტურული ღონისძიე ბები და კულტურის დაწესებულებები
წინა პუნქტის დებულებების შესაბამისად.
3. საზღვარგარეთ კულტურის პოლიტიკის გატარებისას მხარეები ვალდებულებას იღებენ,
სათანადო ყურადღება დაუთმონ რეგიონულ და უმცირესობათა ენებს და იმ კულტურას,
რომლის გამოხატულებასაც ისინი წარმოადგენენ.
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მუხლი 13 – ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება
1. ეკონომიკურ და სოციალურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, მხარეები ვალდებულებას
იღებენ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით:
a) გააუქმონ ქვეყნის კანონმდებლობაში არსებული ნებისმიერი დებულება, რომელიც
გაუმართლებლად კრძალავს ან ზღუდავს რეგიონული
ან უმცირესობათა ენების
გამოყენებას ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებულ დოკუმენტებში,
კერძოდ, შრომით
ხელშეკრულებებში და ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, როგორიცაა
სხვადასხვა სახის პროდუქციისა თუ მოწყობილობის მოხმარების წესები;
b) აკრძალონ კომპანიების შინაგანაწესებში და კერძო დოკუმენტებში ისეთი პუნქტების
შეტანა, რომლებიც გამორიცხავენ ან ზღუდავენ რეგიონულ ან უმცირესობების ენათა
გამოყენებას, სულ მცირე, იმავე ენაზე მოლაპარაკეებს შორის;
c) არ დაუშვან პრაქტიკა, რომელიც მიმართულია ეკონომიკური და სოციალურ საქმიანობაში
რეგიონული და უმცირესობათა ენების გამოყენების წინააღმდეგ;
d) ხელი შეუწყონ და/ან წაახალისონ რეგიონული ან უმცირესობათა ენების გამოყენება სხვა
საშუალებებით, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის წინა ქვეპუნქტებით.
2. ეკონომიკურ და სოციალურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, მხარეები ვალდებულებას
იღებენ, ხელისუფლების ორგანოების კომპეტენციის ფარგლებში, იმ ტერიტორიებზე, სადაც
გამოიყენება რეგიონული ან უმცირესობათა ენები და იმდენად, რამდენადაც ეს
გონივრულად შესაძლებელია:
a) შეიტანონ მათ საფინანსო და საბანკო წესებში დებულებები, რომლებიც კომერციულ
პრაქტიკასთან შესაბამისად იძლევა რეგიონულ და უმცირესობათა ენებზე გადახდის
ორდერების (ჩეკი, ტრატა და
სხვა) ან სხვა ფინანსური დოკუმენტების შედგენის
შესაძლებლობას ან, როდესაც ეს არის მიზანშეწონილი, უზრუნველყონ ამ პროცესის
განხორციელება;
b) მათი უშუალო კონტროლის ქვეშ მყოფ ეკონომიკურ და სოციალურ სექტორში (საჯარო
სექტორი) ორგანიზება გაუწიონ ისეთ საქმიანობას, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონული ან
უმცირესობათა ენების გამოყენების ხელშეწყობას;
c) უზრუნველყონ, რომ სოციალური მზრუნველობის ობიექტებმა,
როგორიცაა
საავადმყოფოები, მოხუცებულთა სახლები და თავშესაფრები, შესთავაზონ რეგიონული ან
უმცირესობის ენაზე მოლაპარაკე პირებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ მოვლა ავადმყოფობის,
ხანდაზმული ასაკის ან სხვა მიზეზების გამო, მიღების პროცედურები და მომსახურება
მათსავე ენაზე;
d) სათანადო ზომების მიღებით უზრუნველყონ, რომ უსაფრთხოების წესები შედგენილი
იყოს რეგიონულ ან უმცირესობათა ენებზეც;
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e) უზრუნველყონ, რომ მომხმარებელთა უფლებებზე ხელისუფლების კომპეტენტური
ორგანოების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყოს რეგიონულ და
უმცირესობათა ენებზე.

მუხლი 14 – ტრანსსასაზღვრო გაცვლები
მხარეები ვალდებულებას იღებენ:
a) გამოიყენონ არსებული ორმხრივი და მრავალმხრივი შეთანხმებები, რომლებიც მათ
აკავშირებთ იმ სახელმწიფოებთან, რომლებშიც იგივე ენა გამოიყენება იდენტური ან მსგავსი
ფორმით, ან საჭიროების შემთხვევაში, ეცადონ, დადონ ასეთი შეთანხმებები, იმგვარად, რომ
წაახალისონ კონტაქტები აღნიშნულ სახელმწიფოებში ერთსა და იმავე ენაზე მოლაპარაკეთა
შორის კულტურის, განათლების, ინფორმაციის, პროფესიული მომზადებისა და უწყვეტი
განათლების სფეროებში;
b) რეგიონული ან უმცირესობათა ენების სასარგებლოდ, ხელი შეუწყონ და/ან წაახალისონ
ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა, კერძოდ, თანამშრომლობა ხელისუფლების რეგიონულ
ან ადგილობრივ ორგანოებს შორის, რომელთა ტერიტორიებზეც ერთი და იგივე ენა
გამოიყენება იდენტური ან მსგავსი ფორმით.
ნაწილი IV - ქარტიის გამოყენება
მუხლი 15 – პერიოდული ანგარიშები
1. მხარეები ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს, მინისტრთა კომიტეტის მიერ
განსაზღვრული ფორმით, პერიოდულად წარუდგენენ ანგარიშს ამ ქარტიის II ნაწილის
საფუძველზე მათ მიერ გატარებული პოლიტიკის შესახებ და III ნაწილის იმ დებულებების
შესასრულებლად გატარებული ღონისძიებების შესახებ, რომელზეც მათ გამოთქვეს
თანხმობა. პირველი ანგარიშის წარდგენა მოხდება შესაბამისი მხარის მიმართ ამ ქარტიის
ძალაში შესვლიდან ერთი წლის განმავლობაში, ხოლო შემდეგი ანგარიშების წარდგენა
მოხდება სამწლიანი ინტერვალებით პირველი ანგარიშის შემდეგ.
2. მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ თავიანთი ანგარიშების გასაჯაროება.
მუხლი 16 – ანგარიშების განხილვა
1. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნისათვის მე-15 მუხლის შესაბამისად წარდგენილ
ანგარიშებს განიხილავს ექსპერტთა კომიტეტი, რომელიც იქმნება მე-17 მუხლის
საფუძველზე.
2. სახელმწიფოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილ ორგანოებსა და
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ასოციაციებს შეუძლიათ გაამახვილონ ექსპერტთა კომიტეტის ყურადღება იმ საკითხებზე,
რომლებიც ეხება მხარის მიერ ამ ქარტიის III ნაწილის შესაბამისად აღებულ
ვალდებულებებს. დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციების გამართვის შემდეგ,
ექსპერტთა კომიტეტს შეუძლია მხედველობაში მიიღოს ეს ინფორმაცია ამავე მუხლის მე-3
პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშის მომზადებისას. ამ ორგანოებს ან ასოციაციებს
ასევე შეუძლიათ, წარმოადგინონ ინფორმაცია მხარის მიერ II ნაწილის შესაბამისად
გატარებული პოლიტიკის შესახებ.
3. 1-ლ პუნქტში მითითებული ანგარიშებისა და მე-2 პუნქტში მითითებული ინფორმაციის
საფუძველზე ექსპერტთა კომიტეტი მოამზადებს მინისტრთა კომიტეტისათვის წარსადგენ
ანგარიშს. ამ ანგარიშს უნდა ერთვოდეს კომენტარები, რომელთა გაკეთებაც ეთხოვათ
მხარეებს და იგი შეიძლება გამოქვეყნდეს მინისტრთა კომიტეტის მიერ.
4. მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიში კერძოდ, უნდა მოიცავდეს ექსპერტთა
კომიტეტის წინადადებებს, რომელიც განკუთვნილი იქნება მინისტრთა კომიტეტისათვის,,
რათა ერთი ან მეტი მხარისთვის მომზადდეს შესაბამისი რეკომენდაცია, საჭიროების
შემთხვევაში.
5. ყოველ ორ წელიწადში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი დეტალურ ანგარიშს
წარუდგენს საპარლამენტო ასამბლეას ამ ქარტიის გამოყენების თაობაზე.
მუხლი 17 – ექსპერტთა კომიტეტი
1. ექსპერტთა კომიტეტი შედგება ქარტიის თითოეული წევრი სახელმწიფოდან
წარგზავნილი ერთი წარმომადგენლისგან,, რომლებსაც ნიშნავს მინისტრთა კომიტეტი
მაღალი მორალური ღირებულებისა და ქართიით გათვალისწინებულ საკითხებში
აღიარებული კომპეტენციის მქონე კანდიდატთა სიიდან.. აღნიშნულ სიას წარადგენს
შესაბამისი სახელმწიფო.
2. კომიტეტის წევრები ინიშნებიან ექვსი წლის ვადით. შესაძლებელია მათი ხელახალი
დანიშვნა. წევრი, რომელიც ვერ შეძლებს სამსახურის ვადის დასრულებას, შეიცვლება 1-ლი
პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურის შესაბამისად და შემცვლელი წევრი იმსახურებს
მის მიერ შეცვლილი წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე.
3. ექსპერტთა კომიტეტი ამტკიცებს საკუთარ რეგლამენტს. მის სამდივნო მომსახურებას
უზრუნველყოფს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი.
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ნაწილი V - დასკვნითი დებულებები
მუხლი 18
ეს ქარტია ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის. იგი
ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას ან დამტკიცებას. სარატიფიკაციო, მიღების ან
დამტკიცების
სიგელების დეპონირება ხდება ევროპის საბჭოს გენერალურ
მდივანთან.
მუხლი 19
1. ქარტია ძალაში შედის იმ მომდევნო თვის პირველ დღეს, როდასაც ამოიწურა სამთვიანი
ვადა ქარტიის სავალდებულოდ აღიარების თაობაზე ევროპის საბჭოს ხუთი წევრი
სახელმწიფოს მიერ გაკეთებული თანხმობიდან, მე-18 მუხლის შესაბამისად.
2. ნებისმიერი სხვა წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც შემდგომში გამოხატავს
თანხმობას ქარტიის მისთვის სავალდებულოდ აღიარებაზე, ქარტია ძალაში შედის იმ
მომდევნო თვის პირველ დღეს, როდესაც ამოიწურა სამთვიანი ვადა რატიფიკაციის, მიღების
ან დამტკიცების სიგელის დეპონირების თარიღიდან.
მუხლი 20
1. ამ ქარტიის ძალაში შესვლის შემდეგ, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს შეუძლია
ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელიც არ არის ევროპის საბჭოს წევრი, შესთავაზოს
ქარტიაზე მიერთება.
2. ყველა იმ სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც მიუერთდება ქარტიას, ეს უკანასკნელი
ძალაში შედის იმ მ ო მ დ ე ვ ნ ო თვის პირველ დღეს, რ ო დ ე ს ა ც ა მ ო ი წ უ რ ა სამთვიანი
ვადა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ აღნიშნული განცხადების ჩაბარების
თარიღიდან.
მუხლი 21
1. ნებისმიერ მხარეს, ხელმოწერის ან მისი სარატიფიკაციო, მიღების, დამტკიცების ან
მიერთების სიგელის დეპონირებისას, შეუძლია გააკეთოს ერთი ან მეტი დათქმა ამ
ქარტიის მე-7 მუხლის 2-5 პუნქტების მიმართ. სხვა დათქმების გაკეთება დაუშვებელია.
2. წინა პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დათქმა შესაძლოა მთლიანად ან
ნაწილობრივ გაუქმდეს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი
შეტყობინების საფუძველზე. აღნიშნული გაუქმება ძალაში შევა გენერალური მდივნის მიერ
შეტყობინების მიღების თარიღიდან..
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მუხლი 22
1. ნებისმიერ მხარეს ნებისმიერ დროს შეუძლია მოახდინოს ამ ქარტიის დენონსაცია ევროპის
საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე გაკეთებული შეტყობინების საშუალებით.
2. ასეთი დენონსაცია ძალაში შედის იმ თვის პირველ დღეს, რომელიც მოსდევს ექვს თვეს იმ
თარიღიდან, როდესაც გენერალურმა მდივანმა მიიღოს შეტყობინება.
მუხლი 23
ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს და
ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც მიუერთდა წინამდებარე ქარტიას, უნდა აცნობოს შემდეგი:
a) ყოველი ხელმოწერა;
b) ყოველი სარატიფიკაციო, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების სიგელის დეპონირება;
c) მე-19 და მე-20 მუხლების შესაბამისად ამ ქარტიის ძალაში შესვლის ყოველი თარიღი;
d) მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დებულებების გამოყენების თაობაზე
მიღებული ყველა შეტყობინება;
e) ნებისმიერი სხვა აქტი, შეტყობინება ან ინფორმაცია რომელიც უკავშირდება წინამდებარე
ქარტიას.
ზემოაღნიშნულის დასტურად, ქვემორე ხელისმომწერნი, სათანადო უფლებამოსილებით
აღჭურვილი პირები,, ხელს აწერენ წინამდებარე ქარტიას.
შედგენილია სტრასბურგში 1992 წლის 5 ნოემბერს ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, ორივე
ტექსტი არის თანაბრად ავთენტური, შესრულებულია ერთ ეგზემპლარად, რომლის
დეპონირებაც უნდა მოხდეს ევროპის საბჭოს არქივში. ევროპის საბჭოს გენერალურმა
მდივანმა, ევროპის საბჭოს თოთოეულ წევრ სახელმწიფოს და წინამდებარე ქარტიასთან
მიერთებისთვის მოწვეულ სახელმწიფოებს უნდა გადასცეს დამოწმებული ასლები.

21

evropuli qartia regionuli an umciresobaTa enebis Sesaxeb

ganmartebiTi moxseneba
Sesavali
1. evropis mravali saxelmwifos teritoriaze maT sxvadasxva regionSi cxovroben
avtoqtonuri jgufebi, romlebic laparakoben qveynis mosaxleobis umravlesobis enisgan
gansxvavebul enaze. es imiTaa ganpirobebuli, rom istoriulad saxelmwifoTa formireba ar
xdeboda mxolod enobrivi niSniT da maTi warmoqmnis procesSi mimdinareobda mcire xalxebis
Serwyma ufro msxvil eTnikur erTeulebTan.
2. demografiuli TvalsazrisiT amgvari regionuli an umciresobaTa enebi didad gansxvavdeba
erTmaneTisagan da maTze molaparakeTa raodenoba ramdenime aTasidan ramdenime milionamde
adamians SeiZleba iTvlides. gansxvavebulia agreTve am enebTan dakavSirebiT sxvadasxva
saxelmwifoebSi arsebuli kanonmdebloba da praqtika. magram bevri maTgani metnaklebad erTi
saerTo safrTxis winaSe imyofeba. miuxedavad imisa, Tu ra movlenebs hqonda adgili warsulSi,
am regionul an umciresobaTa enebis winaSe dResdReobiT myofi safrTxe xSirad
ganpirobebulia rogorc Tanamedrove civilizaciisa da gansakuTrebiT masobrivi informaciis
saSualebebis gardauvali standartuli gavleniT, aseve araxelsyreli pirobebiT an mTavrobis
asimilaciuri politikiT.
3. mravali wlis ganmavlobaSi evropis sabWos sxvadasxva organoebi SeSfoTebas gamoxatadnen
regionuli an umciresobaTa enebis mdgomareobis gamo. adamianis uflebebisa da ZiriTadi
Tavisuflebebis dacvis Sesaxeb konvenciis me-14 muxli adgens diskriminaciis dauSvebelobis
princips da krZalavs yovelgvar diskriminacias, rogorc minimum, konvenciiT garantirebuli
uflebebiT da TavisuflebebiT sargeblobisas, iseTi niSnebiT, rogoricaa enobrivi kuTvnileba
an erovnul umciresobasTan asocireba. miuxedavad am normis, didi mniSvnelobisa, igi mxolod
adgens pirovnebis uflebas, rom ar daeqvemdebaros diskriminacias, magram ar qmnis
umciresobaTa enebis da am enebze molaparake jgufebis qmediTi dacvis sistemas, risi
aucileblobac aRniSnuli iyo jer kidev 1957 wels sakonsultacio asambleis 136-e
rezoluciaSi. 1961 wels miRebul 285-e rekomendaciaSi saparlamento asambleam iTxova dacvis
iseTi meqanizmis SemuSaveba, romelic ganavrcobda evropul konvenciaSi mocemul debulebebs da
uzrunvelyofda umciresobaTa iseTi uflebebis dacvas, rogoricaa sakuTari kulturis
gamoyeneba, sakuTari enis gamoyeneba, TavianTi skolebis daarseba da sxva.
4. 1981 wels evropis sabWos saparlamento asambleam miiRo 928-e rekomendacia, evropaSi
umciresobaTa enebisa da dialeqtebis saganmanaTleblo da kulturuli problemebis Sesaxeb.
imave wels imave sakiTxze rezolucia miiRo aseve evroparlamentma. orive am dokumentSi
naTqvamia, rom aucilebelia regionuli umciresobaTa enebisa da kulturebis Sesaxeb qartiis
SemuSaveba.
5. aRniSnuli rekomendaciebisa da rezoluciebis ganxorcielebis mizniT, evropis adgilobrivi
da regionuli xelisuflebis organoebis mudmivmoqmedma konferenciam (CLRAE) miiRo
gadawyvetileba regionuli an umciresobaTa enebis Sesaxeb evropuli qartiis SemuSavebisTvis
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mosamzadebeli samuSaoebis Catarebis Taobaze iqidan gamomdinare, Tu ra rols unda
asrulebdes xelisuflebis adgilobrivi da regionuli organoebi adgilobriv da regionul
doneze enebis da kulturebis sferoSi.
6. uSualod qartiis Sedgenamde mosamzadebeli samuSaoebis farglebSi Catarda kvleva evropaSi
regionuli an umciresobaTa enebis mdgomareobis Taobaze, xolo 1984 wels gaimarTa sajaro
ganxilva, romelsac 40 sxvadasxva enis 250-mde warmomadgeneli eswreboda. qartiis
Tavdapirveli proeqtis SedgenaSi monawileobda eqspertTa jgufi. iqidan gamomdinare, rom
evropis sabWos saparlamento asamblea da evroparlamenti yovelTvis iCenda aqtiur interess
am sakiTxis mimarT, saparlamento asambleam monawiloba miiRo qartiis proeqtis SemuSavebaSi,
xolo evroparlamentis kompetentur wevrebTan mimdinareobda konsultaciebi.
7. saboloo jamSi, mudmivmoqmedma konferenciam 192 (1988) rezoluciis saxiT warmoadgina
qartiis teqsti, romelsac unda miniWeboda konvenciis statusi.
8. am iniciativis Semdgom, romelsac mxari dauWira saparlamento asambleam Tavisi #142
mosazrebiT (1988), ministrTa komitetma Seqmna evropaSi regionuli an umciresobaTa enebis
sakiTxebze momuSave eqspertTa specialuri komiteti (CAHLR), romelsac daevala qartiis
proeqtis SemuSaveba mudmivmoqmedi konferenciis mier SemoTavazebuli teqstis safuZvelze. es
mTavrobaTaSorisi komiteti muSaobas Seudga 1989 wlis bolos. proeqtis ganxorcielebaSi
maTi mniSvnelovani rolis gaTvaliswinebiT, komitetis Sexvedrebze warmodgenili iyo evropis
adgilobrivi da regionuli xelisuflebis organoebis mudmivmoqmedi konferencia (CLRAE) da
saparlamento asamblea. 1992 wels ministrTa komitetisaTvis qartiis proeqtis saboloo
versiis wardgenamde, eqspertTa komitetma (CAHLR) konsultaciebi gamarTa evrosabWos rig
specializebul komitetebTan (kulturis, ganaTlebis, adamianis uflebaTa, samarTlebrivi
TanamSromlobis, damnaSaveobis problemebis, adgilobrivi da regionuli mmarTvelobis
organoTa, masmediis) da gaiTvaliswina maTi SeniSvnebi da mosazrebebi. konsultaciebSi
monawileobda aseve evropuli komisia “demokratia samarTlis meSveobiT”.
9. qartia konvenciis statusiT miRebul iqna ministrTa komitetis mier 1992 wlis 25 ivniss
gamarTul ministrTa moadgileebis 478-e Sexvedraze da igi gaxsnilad gamocxadda
xelmowerisaTvis 1992 wlis 5 noembers strasburgSi.
zogadi mosazrebebi
qartiis miznebi
10. rogorc preambulaSia aRniSnuli, qartiis umTavresi mizani kulturuli xasiaTisaa. igi
mowodebulia daicvas da xeli Seuwyos regionul an umciresobaTa enebs, rogorc evropis
kulturuli memkvidreobis safrTxeSi myof nawils. amisaTvis, qartia ara mxolod adgens,
rom dauSvebelia diskiminacia am enebis gamoyenebasTan dakavSirebiT, aramed iTvaliswinebs
RonisZiebebs maT aqtiur mxardasaWerad: misi amocanaa gonivruli SesaZleblobis farglebSi
uzrunvelyos regionuli an umciresobaTa enebis gamoyeneba ganaTlebis sistemasa da masobrivi
informaciis saSualebebSi da dasaSvebi gaxados maTi gamoyeneba sasamarTlo da
administraciuli organoebis saqmianobaSi, agreTve sazogadoebis ekonomikur, socialur da
kulturul cxovrebaSi. mxolod am gziT gaxdeba SesaZlebeli im negatiuri faqtorebis
zemoqmedebis Sedegebis kompensireba, romelsac es enebi warsulSi ganicdidnen da maTi, rogorc
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evropis kulturuli identobis cocxali nawilis SenarCuneba da ganviTareba.
11. qartiis mizania evropaSi regionuli an umciresobaTa enebis da ara enobriv umciresobaTa
dacva da xelis Sewyoba. amitomac mTavari aqcenti keTdeba kulturul ganzomilebaze da
regionuli an umciresobaTa enebis gamoyenebaze am enebze molaparake adamianebis cxovrebis
yvela sferoSi. qartia ar adgens regionul an umciresobaTa enebze molaparakeTa
individualur an koleqtiur uflebebs. Tumca, mxareebis mier am enebis statusTan
dakavSirebiT aRebuli valdebulebebi da qartiis Sesabamisad Sida kanonmdeblobaSi misaRebi
cvlilebebi aucileblad iqoniebs aSkara gavlenas am jgufebis da misi calkeuli wevrebis
mdgomareobaze.
12. CLRAE-m qartiis SemuSavebis Taobaze gadawyvetileba miiRo da warmoadgina misi proeqti
maSin, rodesac centralur da aRmosavleT evropaSi jer kidev ar iyo momxdari kardinaluri
Zvrebi; garda amisa proeqti iTvaliswinebda im qveynebis saWiroebebs, romlebic im droisTvis
iqyvnen evropis sabWos wevrebi. miuxedavad amisa, qartiis da centraluri da aRmosavleT
evropis qveynebSi arsebuli situaciisadmi qartiis midgomis aqtualoba mogvianebiT daadastura
im gareomoebam, rom rigi qveynis warmomadgenelma gamoTqva didi daintereseba aRniSnul
sferoSi evropuli standartebis damkvidrebaSi.
13. miuxedavad imisa, rom qartiis proeqti ar exeba im problemas, rom calkeuli erovnebebis
warmomadgenlebi eswrafvian damoukideblobas an sazRrebis Secvlas, mas garkveulwilad
SeuZlia zomierad da realisturad daamSvidos im umciresobebis problema, romelTa enebic
maTi ganmasxvavebeli niSania, radgan isini ufro Tavisuflad igrZnoben Tavs im saxelmwifoSi,
romelSic maT istoriam miuCina adgili. Sors dgas ra dezintegraciis tendenciebisgan,
cxovrebis sxvadasxva sferoSi regionuli an umciresobaTa enebis ufro aqtiurad gamoyenebis
SesaZlebloba mxolod daexmareba am enebze molaparake jgufebs daiviwyon warsulis
guliswyroma, romelic xels uSlis maT im adgilis miRebaSi, romelic mdebareobs maT
adgilsamyofel qveyanaSi da zogadad evropaSi.
14. am TvalsazrisiT xazgasmiT unda aRiniSnos, rom qartia ar ganixilavs urTierTobas
oficialur enebsa da regionul an umciresobaTa enebs Soris konkurenciisa Tu antagonizmis
WrilSi, aramed igi amkvidrebs kulturaTaSoris da mravalenobriv midgomas, rodesac yvela
enas Tavisi saTanado adgili ukavia. aseTi midgoma srulad Seesabameba evropis sabWos mier
aRiarebul faseulobebs da mis Zalisxmevas xeli Seuwyos ufro mWidro urTierTobebs
xalxebs Soris, met TanamSromlobas evropis doneze da met urTierTgagebas erT saxelmwifoSi
mcxovrebi mosaxleobis sxvadasxva jgufebs Soris kulturaTaSoris safuZvelze.
15. qartia ar exeba axal, xSirad araevropul enebs, romlebic gaCnda xelmomwer
saxelmwifoebSi bolodroindeli migraciuli nakadebis Sedegad, romlebic xSirad ekonomikuri
motivebiT iyo gamowveuli. aseT enebze molaparake mosaxleobis jgufebTan dakavSirebiT
arsebobs integraciis specifiuri problemebi. CAHLR-is azriT, problemebis mogvareba calke
yuradRebis Rirsia, maT Soris, saWiroebis SemTxvevaSi, calke samarTlebrivi dokumentis
meSveobiT.
16. da bolos, unda aRiniSnos, rom evropis sabWos zogierTi wevri qveyana ukve atarebs
politikas, romelic aRemateba kidec qartiis rig moTxovnebs. qartia araviTar SemTxvevaSi ar
gulisxmobs am qveynebis uflebis SezRudvas, rom ase moiqcnen.
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ZiriTadi cnebebi da midgoma

enis cneba
17. enis cneba, ra mniSvnelobiTac igi qartiaSia gamoyenebuli, ZiriTadad aqcents akeTebs enis
kulturul funqciaze. amitom igi ar aris gansazRvruli subieqturad da ar daiyvaneba raime
calkeul uflebamde, rogoricaa “sakuTar enaze” laparakis ufleba, aramed yovel pirs TviTon
SeuZlia gadawyvitos, romeli iqneba es ena. qartia arc raime politikur-socialur an
eTnikur definicias eyrdnoba da ar gansazRvravs enas, rogorc ama Tu im socialuri an
eTnikuri jgufis komunikaciis saSualebas. amgvarad, qartia uars ambobs enobrivi
umciresobebis cnebis gansazRvraze, ramdenadac misi mizania ara eTnikuri da/an kulturuli
umciresobebis uflebaTa Camoyalibeba, aramed uSualod regionuli an umciresobaTa enebis
dacva da xelSewyoba.

gamoyenebuli terminologia
18. iseT gamonaTqvamebs, rogoricaa “naklebad gavrcelebuli enebi” CLRAE-m amjobina terminis
“regionuli an umciresobaTa enebis“ gamoyeneba. “regionuli” aRniSnavs enebs, romlebic
gavrcelebulia ama Tu im saxelmwifos teritoriis garkveul nawilSi, sadac es ena SeiZleba
iyos
iq
mcxovrebi
mosaxleobis
umravlesobis
salaparako
ena.
termini
“umciresoba”(„უმცირესობათა“) gulisxmobs im SemTxvevebs, rodesac ama Tu im enaze
molaparake adamianebi ar arian koncentrirebuli saxelmwifos teritoriis erT romelime
nawilSi an rodesac am enaze saubrobs pirTa jgufi, romelic marTalia koncentrirebulia
saxelmwifos garkveul terioriaze, magram ufro mcirericxovania imave regionSi saxelmwifos
umravlesobis enaze molaparake mosaxleobasTan SedarebiT. maSasadame, orive termini faqtobriv
kriteriumebs eyrdnoba da ara samarTlebriv cnebebs da yoveli konkretuli saxelmwifos
SemTxvevaSi individualurad ganisazRvreba (magaliTad, umciresobis ena erT saxelmwifoSi
SeiZleba sxva saxelmwifoSi umravlesobis ena iyos).
regionuli an umciresobaTa enebis gansxvavebuli “kategoriebis” ararseboba
19. qartiis avtorebs mouwiaT im problemasTan gamklaveba, rom evrobaSi arsebuli regionuli
an umciresobaTa enebis mdgomareoba Zalian gansxvavdeba erTmaneTisgan. zogierTi ena
gavrcelebulia SedarebiT farTo geografiul arealSi, masze saubrobs mosaxleobis
mniSvnelovani raodenoba da igi sargeblobs ganviTarebis SesaZleblobiT da kulturuli
stabilurobiT. amave dros arseboben enebi, romlebzec saubrobs mosaxleobis mxolod
umniSvnelo nawili, mcire teritoriaze an mxolod umciresobis garemocvaSi da maTi
gadarCenisa da ganviTarebis perspeqtiva ukve Zalzed Seryeulia.
20. miuxedavad amisa, qartiis avtorebma ar miiCnies mizanSewonilad enebis sxvadasxva
kategoriebis gansazRvra maTi obieqturi mdgomareobis mixedviT. Eეs ar iqneboda samarTliani
midgoma evropaSi enebis sxvadasxva mdgomareobis gaTvaliwinebiT. sinamdvileSi TiToeuli
regionuli Tu umciresobis ena gansxvavebuli specifikiT gamoirCeva da ar iqneboda upriani
raime niSniT am enebis sxvadasxva jgufebSi moqceva. sabolood gadawyda gamoyenebuliyo
regionuli an umciresobaTa enebis erTiani cneba da Semdeg calkeul saxelmwifoebs hqonodaT
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SesaZlebloba Tavad ganesazRvraT is valdebulebebi, romlebsac isini ikisrebdnen TiToeuli
konkretuli regionuli Tu umciresobis enis mdgomareobis gaTvaliswinebiT.

evropis regionuli an umciresobaTa enebis CamonaTvalis ararseboba
21. qartia ar akonkretebs, romeli evropuli enebi jdeba pirvel muxlSi ganazRvrul
regionul da umciresobaTa enebis cnebaSi. evropaSi arsebuli enebis mdgomareobis winaswari
Seswavlis Sedegad, romelic evropis adgilobrivi da regionuli xelisuflebis organoebis
mudmivmoqmedma konferenciam Caatara, qartiis avtorebma gadawyvites, ar daerToT qartiisTvis
regionuli an umciresobaTa enebis sia. raoden kompetenturnic ar unda yofiliyvnen am siis
Semdgenlebi, lingvisturi Tu sxva saxis argumentebis gamo, igi ueWvelad gaxdeboda cxare
kamaTisa da uTanxmoebis sagani. garda amisa, amgvari siis Rirebuleba mainc SezRuduli
iqneboda, ramdenadac qartiis III nawilSi gansazRvruli anlternatiuli moTxovnebidan swored
mxareebi gansazRvraven, Tu romel valdebulebas ikisreben isini ama Tu im konkretuli enis
mimarT. qartia mxareebs sTavazobs sxvadasxva regionuli Tu umciresobaTa enis mdgomareobis
Sesatyvis RonisZiebebs, magram winaswar ar adgens rogoria ama Tu im enis კონკრეტული
mdgomareoba.

qartiis struqtura
22. erTi mxriv, qartia adgens im saerTo fuZemdeblur principebs, romlebic vrceldeba yvela
regionuli an umciresobaTa enebis mimarT. es principebi mocemulia qartiis II nawilSi. meore
mxriv, qartiis III nawili Seicavs rig konketul debulebebs imasTan dakavSirebiT Tu ra
adgili unda miekuTvnos regionul an umciresobaTa enebs sazogadoebrivi cxovrebis sxvadasxva
sferoSi. dadgenili SezRudvebis farglebSi calkeuli saxelmwifoebi damoukideblad
gansazRvraven, romeli debulebebi gavrceldeba maT sazRvrebSi gamoyenebuli TiToeuli enis
mimarT. garda amisa, bevri debuleba Seicavs sxvadasxva xarisxis alternatiul moTxovnebs,
romelTa Soris unda SerCeul iqnas erT-erTi “TiToeuli enis mdgomareobis mixedviT”.
23. amgvari moqnili midgoma iTvaliswinebs regionul an umciresobaTa enebis de facto
mdgomareobebs Soris arsebul mniSvnelovan gansxvavebebs (am enebze molaparakeTa raodenoba,
maTi gansaxlebis kompaqturoba da sxv.). igi mxedvelobaSi iRebs aseve im finansuri
danaxarjebs, rasac mravali am debulebis Sesruleba moiTxovs, agreTve evropis sxvadasxva
saxelmwifoTa gansxvavebul administraciul da finansur SesaZleblobebs. am TvalsazrisiT
mniSvnelovania, rom mxareebs saSualeba eZlevaT momavalSi, maTi samarTlebrivi pirobebis
ganviTarebisa da finansuri SesaZleblobebis mixedviT, damatebiT ikisron sxva valdebulebebic.
24. da bolos, qartiis IV nawili Seicavs debulebebs qartiis Semsrulebel normebs, maT Soris
eqspertTa komitetis Seqmnis Taobaze, romelic gaakontrolebs qartiis moTxovnaTa
ganxorcielebas.
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komentarebi qartiis debulebebTan dakavSirebiT

preambula
25. preambulaSi Camoyalibebulia qartiis Seqmnis mizezebi da ganmartebulia filosofiuri
safuZveli, romelsac qartia eyrdnoba.
26. evropis sabWos mizania mis wevr saxelmwifoebs Soris meti erTianobis miRweva maTi
saerTo memkvidreobis da idealebis dasacavad. lingvisturi mavalferovneba evropis
kulturuli memkvidreobis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani monapovaria. evropis kulturuli
identoba ver aigeba lingvisturi stantartizaciis pirobebSi. piriqiT, misi tradiciuli
regionuli an umciresobaTa enebis dacva da gaZliereba mniSvnelovn wils Seadgens evropis
mSeneblobaSi, romelic, evropis sabWos weვrebis idealebis Tanaxmad, mxolod pluralistur
principebs SeiZleba efuZnebodes.
27. preambulaSi miTiTebulia gaerTianebuli erebis saerTaSoriso paqti samoqalaqo da
politikuri uflebebis Sesaxeb da evropuli konvencia admianis uflebaTa Sesaxeb. preambulaSi
aseve moyvanilia evropaSi usafrTxoebisa da TanamSromlobis TaTbiris farglebSi nakisri
politikuri valdebulebebi. magram evropaSi istoriulad gavrcelebuli zogierTi regionuli
an umciresobaTa enebis dRevandeli susti mdgomareobis gaTvaliswinebiT, mxolod
diskriminaciuli mopyrobis akrZalva am molaparakeTa mimarT ar aris sakmarisi garantia. maTi
dacvisa da ganviTarebisTvis aucilebelia maTi specialuri mxardaWera, romelic
gaiTvaliswinebs am enebze molaparakeTa interesebsa da survilebs.
28. qartiis midgoma iTvaliswinebs saxelmwifoTa suverenitetisa da teritoriuli mTlianobis
principebs. yvela saxelmwifom unda miiRos mxedvelobaSi arsebuli kulturuli da
socialuri realiebi da aq misi politikuri an institucuiuri mowyobis eWvqveS dayenebis
sakiTxi saerTod ar dgas. PpiriqiT, swored imis gamo, rom evropis sabWos wevri qveynebi
aRiareben dRes arsebul teritoriul da saxelmwifoebriv mowyobas, isini Tvlian, rom
aucilebelia TiToeuli saxelmwifos SigniT, Tumca urTierTSeTanxmebulad, gatardes zomebi
regionuli an umciresobaTa enebis xelSewyobis mizniT.
29. interkulturalizmis da mravalenobriobis principebis aRiarebiT gamoiricxeba qartiis
miznebis araswori gageba, radgan qartia aranairad ar axalisebs lingvisturi jgufebis
raimenair gamoyofas. piriqiT, qartia aRiarebs, rom yvela saxelmwifoSi aucilebelia
saxelmwifo enis (an erT-erTi saxelmwifo enis) codna; amdenad, qartiis arc erTi debuleba
ar unda iqnes gagebuli rogorc saxelmwifo enis codnisadmi raime dabrkolebis Seqmna.
nawili I – zogadi debulebebi

muxli 1 – gansazRvrebebi
“regionuli an umciresobaTa enebis” gansazRvreba (muxli 1, punqti a)
30. qartiaSi mocemuli gansazRvreba yuradRebas amaxvilebs sam aspeqtze:

saxelmwifos moqalaeebis mier tradiciulad gamoyenebuli enebi:
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31. qartiis mizani ar aris bolodroindeli imigraciis fenomeniT gamowveuli problemebis
gadaWra, romlis Sedegadac imigraciis qveyanaSi an dabrunebis SemTxvevaSi – warmoSobis
qveyanaSi Cndeba ucxo enaze molaparake jgufebi. kerZod, qartia ar exeba im araevropul
jgufebs, romlebic am bolo dros Semovidnen evropaSi da moipoves romelime evropuli
saxelmwifos moqalaqeoba. gamoTqmebi, rogoricaa “evropis istoriuli regionuli an
umciresobaTa enebi” (ix. preambulis me-2 abzaci) da saxelmwifoSi “tradiciulad
gamoyenebuli” enebi“ (muxli 1.a) naTlad aCvenebs, rom qartiis debulebebi exeba mxolod
istoriul enebs, anu im enebs, romlebzec didi xania saubroben ama Tu im saxelmwifos
teritoriaze.

sxva enebi:
32. es enebi unda mkafiod gansxvavdebodes im enis an enebisagan, romelzec saxelmwifoSi
mcxovrebi danarCeni mosaxleoba saubrobs. qartia ar exeba erTi da igive enis enis adgilobriv
saxesxvaobebsa Tu dialeqtebs. magram igi arafers ambobs xSirad sadao sakiTxze imasTan
dakavSirebiT, თუ gamoxatvis gansxvavebuli formebi rodis unda CaiTvalos calke enad. es
damokidebulia ara mxolod wminda lingvistur mosazrebebze, aramed sxvadasxva fsiqosociologiur da politikur faqtorebze, romlebic yovel calkeul SemTxvevaSi gansxvavebul
pasuxs SeiZleba iZleodes. aqedan gamomdinare, TiToeuli saxelmwifos xelisuflebaze iqneba
damokidebuli sakuTari demokratiuli procesebis mixedviT imis gadawyveta, ra momentidan
CaiTvalos gamoxatvis forma calke enad.

teritoriuli baza:
33. enebi, romlebzec qartia vrceldeba, ZiriTadad teritoriuli enebia anu is enebi,
romlebic tradiciulad gamoiyeneba romelime geografiul arealSi. amitomac gansazRvravs
qartia “teritorias, romelzec gamoiyeneba regionuli an umciresobaTa ena”. es ar aris
mxolod is teritoria, sadac es ena dominanturia an sadac masze umravlesoba laparakobs,
radgan bevri ena umciresobis enad iqca im geografiul arealSic ki, sadac maT tradiciulad
hqondaT teritoriuli baza. qartia umTavresad teritoriuli bazis mqone enebs imitom exeba,
rom masSi SemoTavazebul RonisZiebaTa umravlesoba moiTxovs konkretuli geografiuli
arealis gaნsazRvras, sadac unda ganxorcieldes es RonisZiebebi da ara mTeli qveynis
masStabiT ganxorcielbas. cxadia, aris SemTxvevebi, rodesac mocemul teritoriaze
laparakoben erTze met regionul an umciresobis enaze; qartia vrceldeba am SemTxvevebzec.
regionuli an umciresobaTa enebis teritoriis gansazRvreba (muxli 1, punqti b)
34. aq igulisxmeba is teritoria, sadac esa Tu is regionuli an umciresobis ena
mniSvnelovani intensivobiT gamoiyeneba, Tundac masze saubrobdes mxolod umciresoba da
romelic Seesabameba istoriul bazas. ramdenadac am sakiTxTan dakavSirebiT qartia sakmaod
moqnil terminologias gvTavazobs, TiToeulma saxelmwifom TviTon unda gansazRvros ufro
konkretulad, ras niSnavs regionuli an umciresobis enis teritoria, magram es unda gaakeTos
qartiis suliskveTebis Sesabamisad da me-7 muxlis 1.b b punqtis debulebebis gaTvaliswinebiT,
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romlebic exeba regionuli an umciresobaTa enebis teritoriis dacvas.
35. am debulebaSi mniSvnelovani formulirebaა: “iseTi raodenobis adamianebi, romelic
amarTlebs am qartiiT gaTvaliswinebuli sxvadasxva damcavi da xelSemwyobi zomebis miRebas”.
qartiis avtorebma Segnebulad ar gansazRvres regionul an umciresobaTa enebze molaparakeTa
is procentuli Sefardeba, romlis zemoTac gavrceldeboda qartiiT gaTvaliswinebuli zomebi.
maT ufro mizanSewonilad miiCnies, rom yovelma saxelmwifom, qartiis suliskveTebis
Sesabamisad da TiToeuli RonisZiebis xasiaTidan gamomdinare, Tavad gansazRvros am enaze
molaparakeTa is raodenoba, romelic gaamarTlebs ama Tu im zomis gamoyenebas.
“arateritoriuli enebi” gansazRvreba (muxli 1, punqti c)
36. “arateritoriuli enebi” ar miekuTvneba regionul an umciresobaTa enebs, ramdenadac maT
ar gaaCniaT teritoriuli baza. magram sxva mxriv isini akmayofilebs 1(a) muxlis
gansazRvrebas, radgan es is enebia, romlebic tradiciulad gamoiyeneba saxelmwifos
teritoriaze saxelmwifos moqalaqeebis mier. magaliTisTivs, arateritoriuli enebia idiSi da
boSaTa ena.
37. teritoriuli baszis arqonis gamo qartia mxolod nawilobriv SeiZleba maTze gavrceldes.
kerZod, III nawilSi mocemul debulebaTa umravlesoba iTvaliswinebs regionuli an
umciresobaTa enebis dacvasa da xelSewyobas im teritoriis farglebSi, sadac es enebia
gavrcelebuli. arateritoriuli enebis mimarT ufro ioli iqneba qartiis II nawilis gamoyeneba,
magram mxolod Sesabamisi cvlilebebiT (mutatis mutandis) da me-7 muxlis me-5 punqtSi
Camoyalibebuli pirobebis dacviT.

muxli 2 – nakisri valdebulebebi
38. me-2 muxli exeba qartiis or mTavar nawils, kerZod mis II da III nawilebs.
II nawilis Sesruleba (muxli 2, punqti 1)
39. qartiis II nawilis debulebebi zogadi xasiaTisaa da vrceldeba yvela regionul an
umciresobaTa enaze, romelzec laparakoben monawile saxelmwifoSi. aqve unda aRiniSnos, rom
fraza “TiToeuli enis mdgomareobis mixedviT” aCvenebs, rom qartiis proeqti (es nawili) isea
Cafiqrebuli, rom ergebodes evropis sxvadasxva saxelmwifoebSi da TiToeuli saxelmwifos
SigniT arsebuli enebis gansxvavebul mdgomareobas. saxeldobr, pirvel punqti monawile
saxelmwifoebisgan moiTxovs, rom maT Seusabamon TavianTi politika, kanonmdebloba da
praqtika rig principebsa da miznebs. es miznebi da principebi zogadi saxiTaa formulirebuli
da farTo Tavisuflebas aZlevs mxareebs maTi ganmartebisa da gamoyenebis TvalsazrisiT
(ixileT II nawilis ganmartebaebi qvemoT).
40. marTalia, qartiis monawile saxelmwifoebs ar SeuZliaT ama Tu im regionul an
umciresobaTa enas TavianTi Sexedulebisamebr mianiWon an ar mianiWon qartiis II nawiliT
garantirebuli statusi, maTi, rogorc qartiis ganxorcielebaze pasuxismgebeli mxaris,
gadasawyvetia, maT gargkveul teritoriaze an maTi moqalaqeebis garkveuli jgufis mier
gamoyenebuli gamoxatvis forma warmoadgens Tu ara regionul an umciresobaTa enas qartiis
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gagebiT.
III nawilis Sesruleba (muxli 2, punqti 2)
41. qartiis III nawilis mizania II nawilSi Camoyalibebuli zogadi principebis gadayvana
konkretul moTxovnebSi. es nawili savaldebuloa im qveynebisaTvis, romlebic qartiis II
nawilSi mocemuli debulebebis garda, ivaldebuleben III nawilis im moTxovnebis Sesrulebas,
romlebic maT Tavad SearCies. imisaTvis rom qartia morgebuli yofiliyo evropis sxvadasxva
saxelmwifoSi arsebuli enebis sxvadasxva mdgomareobaze, qartiis avtorebma gansazRvres
orbijiani midgoma: pirveli, saxelmwifoebi Tavad gansazRvraven im enebs, romelTa mimarTac
isini gamoiyeneben qartis III nawils da meore, TiToeuli am enis mimarT isini gansazRvraven,
III nawilis romel debulebebs gamoiyeneben.
42. xelSemkvrel saxelmwifos SeuZlia, riTac ar dairRveva qartiis moTxovnebi, aRiaros, rom
mis teritoriaze arsebobs esa Tu is regionuli an umciresobis ena, magram garkveuli
mizezebis gamo, rac diskreciulad misi gadasawyvetia, ar miiCnios mizanSewonilad qartiis III
nawilis debulebebiT dadgenili sikeTeebis gavrceleba am enis mimarT. cxadia, mizezebi,
romelTa gamoc saxelmwifo gadawyvets, mTlianad gamoricxos aRiarebuli regionuli an
umciresobis ena III nawilis sikeTeebidan, ar unda ewinaaRmdegebodes qartiis suliskveTebas,
miznebsa da principebs.
43. Tuki saxelmwifo aiRebs valdebulebas, rom gaavrcelos qartiis III nawili mis
teritoriaze gavrcelebuli regionuli an umciresobis enis mimarT, man unda gansazRvros, III
nawilis romel punqtebs gaavrcelebs am konkretuli enis mimarT. me-2 muxlis me-2 punqtis
Sesabamisad, mxareebma maT mier gansazRvruli TiToeuli enis mimarT unda gamoiyenon III
nawilis aranakleb 35 punqti an qve-punqti. am paragrafebis arCevisas saxelmwifom unda
ixelmZRvanelos imiT, rom rac SeiZleba metad moargos isini ama Tu im regionuli an
umciresobis enis konkretul mdgomareobas.
44. am mizniT, me-2 muxlis me-2 punqtis moTxovnebi aris minimaluri, raTa mxareebs
SesaZlebloba hqondeT gonivrulad gadaanawilon sxvadasxva muxlidan aRebuli valdebulebebi
da ar gamorCeT regionuli an umciresobaTa enebis dacvis arc erTi mniSvnelovani sfero
(ganaTleba, sasamarTlo organoebi, administraciuli organoebi da sajaro servisebi, masobrivi
informaciis saSualebebi, kultura, ekonomika, socialuri sfero).
45. termini “punqtebi an qve-punqtebi” aRniSnavs qartiis sxvadasxva, erTmaneTisagan
damoukidebel debulebebs. magaliTad, Tu saxelmwifo amoirCevs me-9 muxlis me-3 punqts, es
punqti CaiTvleba erT erTeulad me-2 muxlis me-2 punqtis miznebisTvis. msgavsad amisa, Tu
saxelmwifo amoirCevs 8(1) muxlis g qvepunqts, esec CaiTvleba erT erTeulad.
im
SemTxvevaSi, Tu esa Tu is punqti an qvepunqti ramdenime alternatiul variants
iTvaliswinebs, erT-erTi variantis SerCeva erTi qve-punqtis tolfasi iqneba me-2 muxlis me-2
punqtis miznebisaTvis. magaliTad, Tu saxelmwifo SearCevs me-8(1) muxlis a. iii variants, es
ukanaskneli CaiTvleba “qve-punqtad”. gansxvavebuli midgoma moqmedebs, rodesac SemoTavazebuli
variantebi ar aris aucileblad erTmaneTis alternatiuli, aramed maTi SerCeva xdeba
kumulaciurad. magaliTad, Tu saxelmwifo SearCevs 9(1) muxlis a.iii da a.iv variantebs, isini
CaiTvleba or qvepunqtad me-2 muxlis gagebiT.
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46. amgvari arCevanis SesaZlebloba met moqnilobas sZens qartias, rac saSualebas iZleva
gaTvaliswinebul iqnas is mniSvnelovani gansxvavebebi, romlebic arsebobs sxvadasxva
regionuli an umciresobaTa enebis faqtobriv mdgomareobas Soris. cxadia, rom zogierTi
debuleba, romelic mSvenivrad ergeba romelime regionul enas, romelzec bevri adamiani
laparakobs, ar Seesatyviseba umciresobis enas, romelsac mxolod adamianTa mcire jgufi
iyenebs. saxelmwifom TviTneburad ki ar unda amoirCios es alternativebi, aramed ecados
SearCios is variantebi, romlebic yvelaze metad Seesabameba yoveli konkretuli regionuli an
umciresobaTa enis Taviseburebebsa da ganviTarebis dones. am alternatiuli variantebis mizani
pirdapir aris miTiTebuli TviTon III nawilis Sesabamisi muxlebisa da punqtebis teqstSi, rom
maTi gamoyeneba unda moxdes “TiToeuli eni mdgomareobis mixediT”. zogadad, sxva arsebiTi
faqtorebis ararsebobis SemTxvevaSi, es midgoma gulisxmobs, magaliTad, rom rac ufro
mravalricxovania ama Tu im regionuli an umciresobis enaze molaparakeTa raodenoba da rac
ufro erTgvarovania regionis mosaxleobis Semadgenloba, miT ufro “momTxovni” varianti unda
amoirCios saxelmwifom. “susti” varianti unda SeirCes mxolod im SemTxvevaSi, roca
mocemuli enis mdgomareoba ar iZleva ufro momTxovni variantis ganxorcielebis saSualebas.
47. amdenad, saxelmwifom unda amoirCios III nawilidan variantebis paketi, romelic
morgebuli iqneba TiToeuli enis konkretul mdgomareobaze. mxareebs SeuZliaT aseve, Tu
urCevniaT, Seadginon erTiani zogadi paketi, romelsac gaavrceleben yvela enaze an enebis
jgufze.

muxli 3 – praqtikuli RonisZiebebi
48. me-3 muxli ayalibebs me-2 muxlSi gansazRvruli principebis praqtikuli ganxorcielebis
proceduras: TiToeuli mxre ratifikaciis, miRebis, damtkicebis an mierTebis sigelSi
miuTiTebs, erTi mxriv, im regionuli an umciresobaTa enebis CamonaTvals, romelTa mimarT
moxdeba III nawilis debulebaTa gamoyeneba, da, meore mxriv, gansazRvravs III nawilis im
punqtebs, romlebsac igi gamoiyenebs TiToeuli konkretuli enis mimarT. cxadia igulisxmeba,
rom sxvadasxva enebis mimarT saxelmwifos SeuZlia SearCios sxvadasxva punqtebi.
49. qartiis me-2 muxli ar avaldebulebs mxareebs, Tanxmoba gamoTqvan oriveze – II nawilze
da III nawilze, radgan saxelmwifos SeuZlia moaxdinos konvenciis ratifikacia ise, rom III
nawili ar gaavrcelos arc erT enaze. aseT SemTxvevaSi gamoiyeneba mxolod II nawili. zogadad,
qartiis saerTo suliskveTebidan gamomdinareobs, rom saxelmwifoebma wesiT unda gamoiyenon
qartiis III nawiliT gansazRvruli SesaZleblobebi, radgan isini qartiiT miniWebuli dacvis
mTavari arsia.
50. qartia aseve SesaZleblobas aZlevs mxareebs nebismier dros momavalSi ikisron axali
valdebulebebi, magaliTad qartiis III nawilis debulebebi gaavrcelon sxva regionul an
umciresobaTa enebze an qartiis debulebebi, romlebzec manamde ar gamouTqvamT Tanxmoba,
gaavrcelon mis teritoriaze gamoyenebul romelime enaze an yvela umciresobis an regionul
enaze.
51. me-3 muxli iTvaliswinebs zogierT wevr saxelmwifoSi arsebul viTarebas, rodesac esa Tu
is erovnuli ena, romelsac saelmwifos oficialuri enis statusi aqvs, mis mTel
teritoriaze an am teritoriis romelime nawilSi SesaZloa sxva TvalsazrisiT regionuli an
umciresobaTa enebis msgavs mdgomareobaSi imyofebodes, ramdenadac mas SeiZleba iyenebdes ufro
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mcirericxovani mosaxleoba, vidre sxva oficialur enaze/enebze molaparake mosaxleobaa – da
amdenad Seesabameba 1(a) muxlSi mocemul gansazRvrebas. Tu saxelmwifos surs, rom amgvari
naklebad gavrcelebuli oficialuri enis mimarTac gamoiyenos qartiiT gaTvaliswinebuli
dacvisa da xelSewyobis zomebi, mas SeuZlia miiRos amgvari gadawyvetileba. Tu qartia
amgvarad gavrceldeba oficialur enazec, maSin am enaze gavrceldeba qartiis yvela muxli, maT
Soris 4(2) muxli.

muxli 4 – dacvis arsebuli meqanizmebi
52. es muxli awesrigebs qartiis SeTavsebas qveynis Sida kanonmdeblobasTan da saerTaSoriso
SeTanxmebebTan, romlebic awesebs enobrivi umciresobebis samarTlebriv statuss.
53. Tu garkveuli enebi an umciresobebi, romlebic am enebs iyeneben ukve sargebloben qveynis
Sida kanonmdeblobiT an saerTaSoriso SeTanxmebebiT miniWebuli garkveuli statusiT, qartia
araviTar SemTxvevaSi ar zRudavs aseTi wesebiT aRiarebul maT uflebebsa da garantiebs.
qartiiT miniWebuli dacva aris sxva dokumentebiT ukve miniWebuli uflebebis da garantiebis
damateba. saxelmwifoTa mier am valdebulebebis Sesrulebis miznebisTvis, Tu adgili awvs
erTi da igive sakiTxis maregulirebeli debulebebs Soris winaaRmdegobas, umciresobebisa da
maTi enebis mimarT gamoiyeneba ufro xelsayreli debulebebi. amdenad, qveynis kanonmdeblobaSi
an saerTaSoriso SeTanxmebebSi nakleb xelsayreli debulebis arsebobam dabrkoleba ar unda
Seuqmnas qartiis ganxorcielebas.
54. am muxlis pirveli punqti exeba uSualod adamianis uflebaTa evropuli konvenciiT
aRiarebul uflebebs. misi mizania gamoricxos qartiis iseTi ganmartebis SesaZlebloba,
romelic daakninebs konvenciiT pirebiTvis garantirebuli adamianis uflebebis dacvas.

muxli 5 – arsebuli valdebulebebi
55. rogorc preambulaSia aRniSnuli, regionuli an umciresobebis enebis dacva da xelSewyoba,
rogorc qartiis mizani, unda xorcieldebodes saxelmwifos suverenitetisa da teritoriuli
mlianobis sruli dacvis pirobebSi. me-5 muxlSi mkafiodaa gansazRvruli, rom am mxriv
qartiis monawile mxareebis valdebulebebi ucvleli rCeba. kerZod is faqti, rom qartiis
ratificirebiT saxelmwifom garkveuli valdebulebebi ikisra ama Tu im regionuli an
umciresobis enis mimarT, ar SeiZleba sxva saxelmwifom, romelsac gansakuTrebuli interesi
aqvs am enis mimarT, an am enaze molaparake adamianebma gamoiyenon raime imgvari qmedebis
gasamarTleblad, rac saziano iqneba am saxelmwifos suverenitetisa da teritorialuri
mTlianobisaTvis.

muxli 6 – informacia
56. am muxlis moTxovna, rom mxareebma gaavrcelon Sesabamisi informacia imiTaa ganpirobebuli,
rom qartia verasodes gaxdeba srulad efeqturi, Tu kompetenturi organoebi da
dainteresebuli organizaciebi da pirebi ar iqnebian aq dadgenili valdebulebebis saqmis
kursSi.
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nawili II – miznebi da principebi

muxli 7
qartiiT gansazRvruli miznebisa da principebis CamonaTvali (muxli 7, punqti 1)
57. am debulebebSi umTavresad mocemulia miznebi da principebi da ara uSualod maTi
Sesrulebis weebi. es miznebi da principebi qmnian regionuli an umciresobaTa enebis
SenarCunebisTvis aucilebel CarCos. isini eqvs mTavar jgufad SeiZleba daiyos:
regionuli an umciresobaTa enebis aRiareba (muxli 7, punqti 1.a)
58. aq sakiTxi exeba am enebis arsebobisa da maTi gamoyenebis kanonierebis aRiarebas. amgvari
aRiareba ar unda iqnes gagebuli, rogorc ama Tu im enis oficialur enad cnoba. enis
arsebobis aRiareba aucilebeli winapirobaa imisaTvis, rom mxedvelobaSi iqnas miRebuli misi
specifiuri maxasiaTeblebi da saWiroebebi da Semdgom aqedan gamomdinare iqnas miRebuli
zomebi mis sasargeblod.
TiToeuli regionuli an umciresobis enis geografiuli arealis pativiscema (muxli 7, punqti
1.b)
59. marTalia, qartia sasurvelad miiCnevs, rom qveynis administraciul-teritoriuli dayofa
emTxveodes regionuli an umciresobaTa enis teritorias, cxadia, am miznis miRweva yovelTvis
ar aris SesaZlebeli, ramdenadac amis saSualebas SeiZleba ar iZleodes mosaxleobis
gansaxlebis rTuli struqtura da administraciul-teritoriuli erTeulebis sazRvrebis
dadgenas SeiZleba legitimurad iyos damokidebuli sxva, araenobriv faqtorebze. amitom
qartia ar moiTxovs, rom regionuli an umciresobaTa enis teritoria yovelTvis iyos igive,
rac administraciul-teritoriuli erTeuli sazRvrebi.
60. meore mxriv, qartia gmobs iseT praqtikas, rodesac teritoriuli mowyoba xdeba imgvarad,
romelic aZnelebs enis gamoyenebas an gadarCenas an xdeba enobrivi jgufis danawevreba
sxvadasxva administraciul an teritoriul erTeulebSi. Tu administraciuli erTeulis
morgeba regionuli an umciresobis enis arealze ver xerxdeba, es erTeuli rogorc minimum
unda iyos neitraluri da uaryofiT gavlenas ar unda axdendes am enaze. gansakuTrebiT ki
adgilobrivi Tu regionuli xelisuflebis organoebs unda SeeZloT TavianTi movaleobebis
ganxorcieleba am enebTan dakavSirebiT.
regionuli an umciresobaTa enebis xelSewyobis mizniT qmediTi zomebis miRebis aucilebloba
(muxli 7, punqti 1.c da d)
61. dRes ukve naTelia, rom mravali regionuli Tu umciresobis enis mdgomareoba imdenad
myofea, rom maTi gadarCenisaTvis sakmarisi ar aris mxolod diskriminaciis akrZalva am enebis
mimarT. maT qmediTi mxardaWera esaWiroebaT da swored es ideaa asaxuli 1-li punqtis c
qvepunqtSi. es punqti saxelmiwifoebs utovebs gadasawyvetad, ra zomebs ganaxorcieleben isini
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regionuli an umciresobaTa enebis SenarCunebisTvis, magram qartia xazgasmiT aRniSnavs, rom
amgvari qmedeba unda iyos gadamwyveti.
62. amasTan, rogorc es 1-li punqtis d qve-punqtSia aRniSnuli, es Zalisxmeva unda moicavdes
aqtiur qmedebebs, romlebic xels uwyobs regionuli an umciresobaTa enebis Tavisuflad
gamoyenebas, zepiradac da werilobiTac, ara marto pirad cxovrebaSi da pirad urTierTobebSi,
aramed sazogadoebriv cxovrebaSic anu sxvadasxva dawesebulebebis saqmianobaSi, socialur
saqmianobaSi da ekonomikur cxovrebaSi. amasTan, ra adgils daikavebs regionuli an
umciresobis ena sazogadoebriv cxovrebaSi – cxadia, damokidebuli iqneba am enis
individualur Taviseburebebze da gansxvavebuli iqneba sxvadasxva enis SemTxvevaSi. am mxriv
qartia ar awesebs raime konkretul miznebs, aramed moiTxovs mxolod xelSewyobis
Zalisxmevas.
regionuli an umciresobaTa enebis swavlebisa da Seswavlis garantiebi (muxli 7, punqti 1.f
da h)
63. regionuli an umciresobaTa enebis gadarCenisa da ganviTarebisTvis
gadamwyveti
mniSvneloba aqvs imas, Tu ra adgili ukaviaT maT ganaTlebis sferoSi. qartia kmayofildeba am
principis aRiarebiT II nawilSi da Semsrulebeli RonisZiebebis gansazRvris prerogativas
Tavad saxelmwifoebs utovebs. amasTan, igi moiTxovs, rom regionuli an umciresobaTa enebi
ganaTlebis sistemis “yvela Sesabamis safexurze” iyos warmodgenili. cxadia, rom regionuli
an umciresobaTa enis swavleba gansxvavebuli iqneba ganaTlebis sferos sxvadasxva doneebze.
kerZod, zogierT SemTxvevaSi saWiro iqneba ama Tu im regionuli Tu umciresobis “enaze”
swavleba, xolo sxva SemTxvevebSi mxolod am “enis” swavleba. regionuli an umciresobaTa ena
dasaSvebia ar iswavlebodes mxolod im safexurebze, romlebzec am enis gansakuTrebuli
maxasiaTeblebis gamo ar iqneboda misi swavleba mizanSewonili.
64. maSin roca punqti 1.f exeba ama Tu im enaze an enis swavlebis SemoRebas an SenarCunebas,
rogorc am enis momavali TaobebisaTvis gadacemis saSualebas, punqti 1.h iTvaliswinebs
universitetebsa da msgavs dawesebulebebSi regionuli an umciresobaTa enebis Sesaxeb
swavlebisa da enaTmecnieruli kvlevis xelSewyobas, radgan es aucilebelia am enebis
leqsikuri, gramatikuli da sintaqsuri ganviTarebisaTvis. aseTi kvlevebis mxardaWera im
farTo Zalisxmevis nawilia, romelic miznad isaxavs regionuli an umciresobaTa enebis
xelSewyobas maTi Semdgomi ganviTarebis stimulirebis mizniT.
sxva enaze molaparake pirebisaTvis regionuli an umciresobaTa enebis Sesaswavlad saWiro
pirobebis Seqmna (muxli 7, punqti 1.g)
65. regionul da umciresobaTa enebze molaparke adamianebma ician, rom sakuTari
SesaZleblobebis srulad realizebisaTvis maT aucileblad sWirdebaT oficialuri enis codna.
magram, rogorc preambulaSi xazgasmiTaa aRniSnuli interkuluralismis da mravalenobriobis
mniSvneloba, sasurvelia, rom ramdenime enis codnis survili hqondeT ara mxolod regionul
an umciresobaTa enebze molaparake adamianebs. sxvadasxva lingvistur jgufebs Soris
kontaqtebisa da urTierTgagebis xelSewyobis mizniT, qartia mouwodebs mxareebs rom iq, sadac
mosaxleoba saubrobs regionuli an umciresobis enaze, Seqmnan pirobebi am enis Sesaswavlad
imaTTvis, visTvisac es ena mSobliur enas ar warmoadgens da aqvT misi Seswavlis survili.
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66. cnobilia, rom zogierT saxelmwifoSi Sesabamisi xelisuflebis survilia, rom ama Tu im
regionSi Cveulebriv saubrobdnen regionul enaze da amitom iReben zomebs, rom es ena icodnen
im adamianebmac, visTvisac igi mSobliur enas ar warmoadgens. amgvari politika ar
ewinaaRmdegeba qartiis miznebs, magram igi ar aris 1.g punqtis ganzraxva. am punqtis mizania
mxolod enobrivi jgufebis meti daaxloeba erTmaneTTan.
urTierTobebi regionul an umciresobis enaze molaparake jgufebs Soris (muxli 7, punqti 1.
e da i)
67. aucilebelia, rom erTsa da imave regionul an umciresobis enaze molaparake jgufebs
SeeZloT kulturul gacvlebSi monawileoba da zogadad erTmaneTSi urTierTobebis
ganviTareba, raTa erToblivad Seuwyon xeli maTi enis SenarCunebasa da gamdidrebas. am mizniT
qartia iswrafvis uzrunvelyos, rom am jgufebis fragmentuli gansaxleba, saxelmwifos
administraciuli dayofa an is faqti, rom amgvari jgufebi sxvadasxva saxelmwifoebSi
cxovroben ar warmoadgendes dabrkolebas maT Soris urTierTobebisTvis.
68. rasakvirvelia, regionuli an umciresobis enaze molaparakeebis mier imis codnam, rom maT
saerTo identoba aqvT ar unda gamoiwvios karCaketiloba da gamijvna sxva socialuri
jgufebisagan. amitom regionul an umciresobebis enaze molaparakeebs Soris kulturuli
urTierTobebis waxaliseba emsaxureba rogorc kulturuli urTierTgamdidrebis, ise
saxelmwifoSi yvela jgufs Soris meti urTierTgagebis mizans.
69. 1.i punqts kidev erTi ganzomileba Semoaqvs: kerZod idea, rom amgvari urTierTobebi unda
ganviTardes erovnul sazRvrebs miRmac, Tu erTi da igive an msgavs regionul an umciresobaTa
enaze molaparake jgufebi gavrcobili arian sxvadasxva saxelmwifoSi.. Tavisi arsiT,
saxelmwifoSi regionul an umciresobaTa enebze molaparakeTa raodenoba SedarebiT
mcirericxovania: kulturuli sferos urTierTgamdidrebisTvis SeiZleba saWiro iyos, rom am
molaparakeebma isargeblon kulturuli resursebiT, romlebic xelmisawvdomia sazRvrebs
gareT, imave an msgavs enaze molaparake jgufebisTvis. es gansakuTrebiT mniSvnelovania maSin,
rodesac erT saxelmwifoSi regionuli ena Seesabameba meore saxelmwifos kulturis
damaxasiaTebel erT-erT ZiriTad enas an erovnul enas da rodesac sazRvarsmiRma
TanamSromloba regionul sazogadoebas miscems SesaZleblobas isargeblos am ufro
gavrcelebul enaze kulturuli saqmianobebiT. mniSvnelovania, rom saxelmwifoebma aRiaron
amgvari urTierTobebis legitimuroba da ar ganixilon igi saxelmwifosadmi araloialuri
damokidebulebis gamoxatulebad an safrTxed misi teritoriuli mTlianobisaTvis. qveyanaSi
mcxovrebi yvela enobrivi jgufi ufro integrirebulad igrZnobs Tavs saxelmwifoSi, romelic
aRiarebs mas am statusiT da ar zRudavs kulturis sferoSi mis kontaqtebs mezobel
saxelmwifoSi mcxovreb jgufebTan.
70. magram saxelmwifoebs eniWebaT Tavisufleba, Tavad gansazRvron sazRvarsmiRma amgvari
urTieTgacvlebis uzrunvelyofis optimaluri gzebi da formebi, gansakuTrebiT qveynis SigniT
an gareT arsebul sirTuleebis gaTvaliswinebi, romlebic maT SeiZleba SeeqmnaT. ufro
konkretuli valdebulebebi mocemulia III nawilis me-14 muxlSi.
diskriminaciis aRkveTa (muxli 7, punqti 2)
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71. regionuli an umciresobaTa enebis gamoyenebis mimarT diskriminaciis akrZalva am enebze
molaparakeebisTvis minimaluri garantiaa. amitom mxareebi valdebulebas iReben aRkveTon iseTi
RonisZiebebi, romlebic xels uSlis regionuli an umciresobaTa enis gamoyeenbas an safrTxes
uqmnis mis dacvas da ganviTarebas.
72. amasTan, am punqtis ganzraxva ar aris enebs Soris sruli Tanabaruflebianobis damyareba.
rogorc TviTon am punqtis teqstidan Cans, gansakuTrebiT razec miuTiTebs sityva
“gaumarTlebeli”), regionul da umciresobaTa enebTan dakavSirebiT politikis gansazRvrisas
dasaSvebia sxvadasxva enebis mimarT garkveuli gansxvavebebis gakeTeba. kerZod, saxelmwifos
mier erovnuli an oficialuri enis gamoyenebis sasargeblod RonisZiebebis gaTvaliswineba ar
niSnavs regionuli enebis winaaRmdeg mimarTul diskriminacias mxolod im mizeziT, rom igive
RonisZiebebi ar vrceldeba regionul enebze. magram aseTi RonisZiebebi dabrkolebas ar unda
uqmnides regionuli an umciresobaTa enebis dacvasa da ganviTarebas.
73. amave dros, swored imitom, rom oficialuri enebis mdgomareoba gansxvavdeba regionuli an
umciresobaTa enebis mdgomareobisagan da rom regionul an umciresobaTa enebze molaparakeebi
xSirad araxelsayrel pirobebSi imyofebian, qartia iTvaliswinebs, rom SeiZleba aucilebeli
iyos qmediTi zomebis ganxorcieleba am enebis gadarCenisa da xelSewyobis mizniT. im porobiT,
Tu am RonisZiebebs aqvs zemoaRniSnuli mizani da sxvas arafers emsaxureba, Tu ara
Tanasworobis xelSewyobas enebs Soris, isini ar unda CaiTvalos diskriminaciulad.
enobriv jgufebs Soris paticviscemisa da urTierTgagebis xelSewyoba (muxli 7, punqti 3)
74. regionuli an umciresobaTa enebis mimarT pativiscema da maTdami tolerantuli
damokidebulebis Camoyalibeba aris im saerTo problemis nawili, rasac hqvia saxelmwifoSi
enobrivi pluralizmisadmi gagebiT mokidebis saWiroeba. am tolerantuli da mimReblobiTi
damokidebulebis Camoyalibeba ganaTlebis sistemisa da masmediis meSveobiT mniSvnelovani
faqtoria regionuli an umciresobaTa enebis realurad gadarCenis TvalsazrisiT. masobrivi
informaciis saSualebebis waxaliseba, rom isini am miznebs eswrafvodnen ar ganixileba
arakanonier Carevad saxelmwifos mxridan; ufro metic, adamianis uflebaTa pativiscema,
umciresobebis Semwynarebloba da siZulvilis gaRvivebis Tavidan acileba – es iseTi miznebia,
romlebsac evropis saxelmwifoTa umravlesoba savaldebulod uwesebs masmedias. amgvari
damokidebulebidan gamomdinare, es principi mniSvnelovanad uwyobs xels imas, rom regionul
an umciresobaTa enebze molaparakeebmac Tavis mxriv miiRon umravlesobis ena da kultura.
regionuli an umciresobaTa enebis interesebis gamomxatveli organoebis Seqmna (muli 7,
paragrafi 4)
75. evropaSi regionuli an umciresobaTa enebis sakiTxebze momuSave eqspertTa specialurma
komitetma (CAHLR) mniSvnelovnad CaTvala, rom yvela qveyanaSi arsebobdes meqanizmebi imisaTvis,
rom saxelwifo xelisuflebis organoebma gaiTvaliswinon regionul an umciresobaTa enebze
molaparakeTa saWiroebebi da survilebi. amitom rekomendebulia, yoveli regionuli an
umciresobis enisaTvis
arsebobdes specialuri organo, romelic warmoadgens am enis
interesebs erovnul doneze, ganaxorcielebs praqtikul RonisZiebebs misi xelSewyobis mizniT
da kontrols gauwevs am enis mimarT qartiiT aRebuli valdebulebebis ganxorcielebas. fraza
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“saWiroebi SemTxvevaSi” kerZod miuTiTebs, rom Tu saxelmwifoSi ukve arsebobs aseTi
dawesebuleba ama Tu im formiT, saWiro aRar aris axali organoebis Seqmna da arsebulis
funqciebis dublireba.
qartiis principebis gamoyeneba arateritoriuli enebis mimarT (muxli 7, punqti 5)
76. marTalia, qartia ZiriTadad Seexeba im enebs, romlebic istoriulad dakavSirebulia
saxelmwifos ama Tu im konkretul geografiul arealTan, CAHLR-ma ar CaTvala
mizanSewonilad iseTi enebis ugulebelyofa, romlebic tradiciulad gamoiyeneba saxelmwifoSi,
magram ar aqvT konkretuli teritoriuli baza.
77. amasTanave, gasagebia, rom vinaidan II nawilis mTeli rigi principebis da miznebis
ganxorcieleba dakavSirebulia garkveul teritoriasTan da rTulia maTi Semsrulebeli
zomebis miReba Sesabamisi geografiuli arealis gansazRvris gareSe, am debulebebis gamoyeneba
ver moxdeba arateritoruli enebis mimarT saTanado modifikaciis gareSe. amitom me-5 punqtSi
azustebs, rom maTi gamoyeneba am enebis mimarT unda moxdes imdenad, ramdenadac es
SesaZlebelia.
78. 1-4 punqtebis zogierTi debuleba SeiZleba gansakuTrebuli sirTulis gareSe
ganxorcieldes arateritoriuli enebis mimarTac. magaliTisTvis, aseTi debulebaa am enebis
aRiareba, maT mimarT pativiscemis, gagebis da tolerantuli damokidebulebis Camoyalibeba,
diskriminaciuli mopyrobis akrZalva da qmediTi zomebis miReba maTi xelSewyobis mizniT, am
enebze molaparake jgufebs Soris kavSirebis ganviTareba saxelmwifos SigniT da mis sazRvrebs
gareT da am enebis kvlevisa da maTi Seswavlis xelSewyoba. meore mxriv, arateritoriuli
enebis mimarT ver iqneba gamoyenebuli debulebebi, romlebic exeba qveynis administraciul
mowyobas, an am enebis swavlebas maTTvis, vinc ar laparakobs am enebze ramdenadac amgvari
zomebis ganxorcieleba SesaZlebelia mxolod gansazRvrul teritoriaze. da bolos, iseTi
miznebi, rogoricaa arateritoriuli enebis swavleba da Seswavla da sazogadoebriv
cxovrebaSi maTi gamoyenebis xelSewyoba,praqtikuli mosazrebebidan gamomdinare, SeiZleba
Sesruldes albaT mxolod garkveuli modifikaciebiT.
nawili III – me-2 muxlis me-2 punqtiT nakisri valdebulebebis Sesabamisad sazogadoebriv
cxovrebaSi regionuli an umciresobaTa enebis gamoyenebis xelSewyobis zomebi

muxli 8 – ganaTleba
79. am muxlis 1-li punqtis debulebebi vrceldeba mxolod im teritoriaze, sadac gamoiyeneba
esa Tu is regionuli an umciresobis ena. amasTanave, am debulebebis gamoyeneba unda moxdes
“TiToeuli aseTi enis mdgomareobis mixedviT”. rogorc zeviT me-2 muxlis me-2 punqtTan
dakavSirebiT iyo aRniSnuli, es fraza gansakuTrebiT mniSvnelovania im mxriv, Tu a-f
qvepunqtebidan romel alternatiul valdebulebas SearCevs saxelmwifo romel enasTan
mimarTebaSi.
80. fraza “saxelmwifos oficialuri enis (enebis) swavlebisTvis zianis miyenebis gareSe”,
miznad isaxavs gamoricxos me-8 muxlis 1 punqtis debulebebis, gansakuTrebiT a-f
qvepunqtebidan TiToeul qvepunqtSi mocemuli pirveli alternatiuli valdebulebis nebismieri
iseTi axsna-ganmarteba, romelic umravlesobis enis (enebis) swavlebis gauqmebas SeiZleba
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gulisxmobdes. lingvisturi getoebis Seqmnis nebismieri amgvari mcdeloba SeuTavsebelia
preambulaSi xazgasmul interkulturalizmis da mravalenovnebis principebTan da sazianoa
mosaxleobis Sesabamisi jgufebis interesebisaTvis. iseTi qveynebis SemTxvevaSi, sadac qartia
gamoiyeneba naklebad gavrcelebuli oficialuri enebis mimarT, es fraza gagebul unda iqnes
ise, rom 1-li punqtis debulebebi zians ar unda ayenebdes sxva oficialuri enis an enebis
swavlebas.
81. me-8 muxli exeba ganaTlebis sxvadasxva safexurs: skolamdel, dawyebiT, saSualo, teqnikur
da profesiul, umaRles da zrdasrulTa swavlebas. yoveli maTganisaTvis mocemulia
sxvadasxva alternatiuli valdebulebebi, TiToeuli regionul an umciresobaTa enis
mdgomareobis mixedviT.
82. zogierT qve-punqtSi gamoyenebulia fraza “romelTa raodenobac sakmarisad CaiTvleba”. es
aris aRiareba imisa, rom xelisuflebas ar moeTxoveba aRniSnuli zomebis miReba, Tu
konkretuli lingvisturi jgufis mdgomareobis gamo rTulia klasis Sesadgenad saWiro
mowafeTa minimaluri raodenobis Sekreba. meore mxriv, ama Tu im regionuli an umciresobaTa
enis mdgomareobis gaTvaliswinebiT, SeiZleba gamoyenebul iqnes ufro moqnili midgoma da
ufro naklebi raodenobis moswavle “CaiTvalos sakmarisad”, vidre Cveulebriv moiTxoveba
klasis Sesadgenad.
83. c da d qvepunqtebSi iv alternatiuli valdebuleba ise aris Camoyalibebuli, rom
mxedvelobaSi iRebs im faqts, rom srulwlovanebis asaki, agreTve saSualo da
teqnikuri/profesiuli ganaTlebis damTavrebis asaki gansxvavdeba sxvadasxva saxelmwifoSi.
aqedan gamomdinare, gasaTvaliswinebeli iqneba an Tavad mowafeebis, an maTi ojaxebis survilebi.
84. qartia iTvaliswinebs im garemoebas, rom zog qveyanaSi saSualo da profesiuli ganaTleba
erTmaneTisgan gancalkevebuli ar aris da es ukanaskneli saSualo ganaTlebis erT-erT formad
iTvleba. c da d qvepunqtebi mxedvelobaSi iRebs profesiuli ganaTlebis sxvadasxva sistemis
arsebobas. kerZod, im saxelmwifoebs, sadac profesiuli ganaTleba ZiriTadad Segirdobis
formiT xorcieldeba da amdenad regionuli an umciresobaTa enebis sasargeblod zomebis
miReba rTulia, SeuZliaT is mainc gaakeTon, rom ufro momTxovni valdebulebebi aiRon
ზოგადი saSualo ganaTlebis sferoSi.
85. debulebebi, romlebic exeba sauniversiteto da zrdasrulTa ganaTlebas da debulebebi,
romlebic exeba sxva safexurebis ganaTlebas erTmaneTis msgavsia im mxriv, rom iZleva
arCevanis saSualebas regionul an umciresobaTa enebze swavlebisa an am enebis, rogorc erTerTi disciplinis, swavlebas Soris. garda amisa, rogorc es skolamdeli ganaTlebis
SemTxvevaSia, qartia iTvaliswinebs sxva gamosavalsac im SemTxvevebSi, rodesac ganaTlebis
sistemis esa Tu is safexuri ar Sedis saxelmwifo xelisuflebis organoTa uSualo
kompetenciis sferoSi. zogierT saxelmwifoSi regionul an umciresobaTa enebze molaparakeTa
raodenoba SeiZleba arasakmarisad CaiTvalos imisaTvis, rom universitetebSi swavleba iyos am
enaze an aswavlidnen am enas. amasTan dakavSirebiT, magaliTad saxeldeba iseTi saxelmwifoebi,
romlebic specialuri SeTanxmebis an diplomebis urTierTcnobis Sesaxeb zogadi SeTanxmebis
safuZvelze aRiareben sauniversiteto xarisxs, romelsac regionul an umciresobaTa enaze
molaparake piri miiRebs sxva saxelmwifos universitetSi, sadac igive ena gamoiyeneba.
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86. 1.g punqti cdilobs gaumklavdes im safrTxes, rom regionuli an umciresobaTa enebi ar
iswavlebodes maTi kulturuli garemosgan izolirebulad. xSirad es enebi dakavSirebulia
calke istoriasTan da konkretul traiciebTan. es istoria da regionuli an umciresobis
kultura evropuli memkvidreobis Semadgeneli nawilia. amdenad sasurvelia, rom maT, vinc ar
laparakobs am enebze, SeeZloT am kulturis gacnobac.
87. Tu saxelmwifo aiRebs regionuli an umciresobis ენის swavlebis valdebulebas, man unda
gaiTaliswinos saamiso saSualebebic, rogoricaa finansebi, kadrebi da saswavlo masalebi. es
აუცილებელი moTxovna არ საჭიროებს qartiaSi calke debulebis saxiT ჩამოყალიბებას.
თუმცა, rac Seexeba კადრებს, mniSvnelovania maTi kompetenciis done da aqedan gamomdinare –
maTi swavleba. Aაmitom es ფუნდამენტური sakiTxi speialurad aris aRniSnuli 1.h punqtis
saxiT.
88. regionuli an umciresobaTa enebis SenarCunebis saqmeSi ganaTlebisa da kerZod ki saskolo
sistemis gansakuTrebuli mniSvnelobis gaTvaliswinebiT, CAHLR-ma aucileblad miiCnia
konkretuli organos an organoebis Seqmna, romlebsac daevalebaT am sferoSi gatarebul
RonisZiebebze kontroli. punqti 1.i ar gansazRvravs aRniSnuli sazedamxedvelo organos
maxasiaTeblebs. Aაmitom es SeiZleba iyos ganaTlebis organo an damoukidebeli dawesebuleba.
amgvari funqcia SeiZleba mieniWos agreTve qartiis 7(4) muxlSi miTiTebul organos.
miuxedavad gakeTebuli arCevanisa, qartia moiTxovs aRniSuli organos daskvnebis sajarod
gamoqveynebas.
89. regionuli an umciresobaTa enebis dacvas qartia ZiriTadad ukavSirebs im geografiul
areals, sadac tradiciulad saubroben am enebze. magram me-8 muxlis me-2 punqti am
TvalsazrisiT gamonakliss warmoadgens. Iიgi gamodis im mosazrebidan, rom dRevandeli
mobilurobis pirobebSi teritoriuli principi realur cxovrebaSi SeiZleba ar iyos
sakmarisi regionuli an umciresobis enis efeqturi dacvisTvis. magaliTad, am enebze
molaparake bevri adamiani gadavida did qalaqebSi sacxovreblad. magram imis gaTvaliswinebiT,
rom ganaTlebis debulebebis gaვrceleba regionul an umciresobis enaze am enis tradiciuli
teritoriuli bazis gareT dakavSirebulia sirTuleebTan, me-8 muxlis me-2 punqti
formulirebulia moqnili wesiT da igi Sesabamisi zomebis gatarebas iTvaliswinebs mxolod im
SemTxvevebSi, Tu regionul an umciresobaTa enebze molaparakeTa raodenoba amas amarTlebs.

muxli 9 – sasamarTlo organoebi
90. ამ მუხლის 1-li punqti exeba sasamarTloebis samoqmedo teritoriebs, sadac “regionul an
umciresobaTa enebze molaparakeTa raodenoba amarTlebs” aq miTiTebul RonisZiebebs. es
SeniSvna nawilobriv Seesabameba qartiis debulebaTa umრavlesobaSi gaTvaliswinebul zogad
wess, rom regionuli an umciresobaTa enebis dacva xdeba im teritoriaze, sadac isini
tradiculad gamoiyeneba.
რაც შეეხება ზემდგომ ინსტანციებს, რომლებიც არ მდებარეობს ტერიტორიაზე, სადაც
რეგიონული და უმცირესობათა ენა გამოიყენება, აქ სახელმწიფოს გადასაწყვეტია
გაითვალისწინოს სასამართლო სისტემის სპეციფიკა და მისი ინსტანციების იერარქია.
91. 9(1) muxlis pirveli winadadebis formulireba ასევე asaxavs CAHLR-is ganzraxvas, daicvas
sasamarTlo sistemis fuZemdebluri principebi, rogoricaa mxareTa Tanasworoba da
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samarTalwarmoebis dausabuTebeli gaWianurebis Tavidan acileba, resursebis borotad
gamoyenebisgan regionuli an umciresobis enebis motiviT. magram es legitimuri mizani ar
amarTlebs saxelmwifos mier am punqtiT aRebul valdebulebebze zogadi SezRudvebis
dawesebas, aramed mosamarTlem yovel individualur SemTxvevaSi unda gansazRvros aqvs Tu ara
adgili am debulebebiT miniWebuli SesaZleblobebis borotad gamoyenebas.
92. qartia cal-calke exeba sisxlis samarTlis, samoqalaqo da administraciul
samarTalwarmoebas da TiToeuli maTganisTvis calke gansazRvravs maTi specifikidan
gamomdinare alternatiul valdebulebebs. “da/an” kombinacia miuTiTebs, rom zogierTi maTgani
SeiZleba kumulaciuarad iqnas aRebuli.
93. me-9 muxlis 1-li punqtis debulebebi exeba samarTalwarmoebaს sasamarTloebSi. TiTouli
saxelmwifos
marTlmsajulebis
sistemisda
mixedviT,
termini
“sasamarTlo”
(„სასამართლოები“) moicavs sasamarTlo funqciis ganmaxorcielebels sxva organoebsac es
gansakuTrebiT aqtualuria c qvepunqtTan dakavSirebiT.
94. me-9 muxlis 1-li punqtis a, b da c qve-punqtebiT gansazRvrul pirvel alternatiul
valdebulebebSi gamoyenebulia fraza “saqmis ganxilva warimarTos regionul an umciresobaTa
enebze”. es gamonaTqvami Cveulebriv gulisxmobs imas, rom regionuli an umciresobis ena
gamoiyeneba im sasamarTlo darbazSi da im samarTalwarmoebaSi, romelSic monawileobs am enaze
molaparake mxare. magram TiToeuli saxelmwifos gadasawyvetia, misi marTlmsajulebis
sistemis sfecifikidan gamomdinare, konkretulad ras igulixmebs “saqmis ganxilvis
warmarTvaSi”.
95. unda aRiniSnos, rom punqti 1.a.ii romlis Tanaxmadac mxareebi valdebulebas iReben
uzunvelyon, rom braldebuli sargeblobdes misi regionuli an umciresobis enis gamoyenebis
uflebiT, scildeba adamianis uflebaTa evropuli konvenciis 6.3.e muxliT gaTvaliswinebul
braldebulis uflebas, isargeblos Tarjimnis ufaso momsaxurebiT, Tu მას ar ესმის ან ver
laparakobs sasamarTloSi gamoyenebul oficialur enaze. mocemuli debuleba, b.ii da c.ii qvepunqtebis msgavsad, eyrdnoba im mosazrebas, rom im SemTxvevaSic ki, Tu regionul an
umciresobis enaze molaparake adamianma icis oficialuri ena, Tu mas uwevs sakuTari Tavis
marTleba sasamarTloSi, mas SeiZleba gauCndes azris gamoxatvis moTxovnileba im enaze,
romelic emociurad ufro axloa misTvis an romelzec mas ufro Tavisuflad SeuZlia
saubari. amdenad, qartiis suliskveTebasTan Seusabamo iqneboda, rom misi gamoyeneba
Semoifarglebodes mxolod praqtikuli aucileblobis SemTxvevebiT. meore mxriv, imis
gaTvaliswinebiT, rom aRniSnuli debuleba scildeba adamianis uflebaTa CarCoebs, radgan
aZlevs braldebuls Tavisufali arCevanis saSualebas da iTxovs, rom aseTi SesaZleblobis
uzrunvelyofa unda xdebodes braldebulis gadawyvetilebis Sesabamisad, mizanSewonilad iqna
miCneuli, rom saxelmwifoebs mieceT garkveuli Tavisufleba Tavad gadawyviton aiReben Tu ara
isini am valdebulebas da Tu aiReben, SezRudaven Tu ara mis moqmdedebas mxolod zogierTi
sasamarTlos samoqmedo teritoriiT
96. punqti 1.d adgens, rom werilobiTi an zepiri Targmnis (saTarjimno) momsaxureba, romelic
SeiZleba saWiro gaxdes me-9 muxlis 1.b da c punqtebis gamoyenebis Sedegad, iyos ufaso. im
saxelmwifoebma, romlebic ar aiReben am qvepunqtis valdebulebas, Tavad unda gadawyviton es
sakiTxi arsebuli kanonmdeblobis safuZvelze an miiRon axali, specialuri kanonmdebloba,
romelic gaiTvaliswinebs regionuli an umciresobaTa enebis xelSewyobis aucileblobas. Aamis
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mixedviT, am momsaxurebis xarjebi SeiZleba mTlianad an nawilobriv aanazRauros im pirma,
romelic iTxovs amgvar momsaxurebas an SeiZleba gadanawildes saqmis mxareebs Soris, a.S.
97. me-2 punqti exeba regionul an umciresobis enaze Sedgenili samarTlebrivi dokumentebis
kanonier Zalas. magram am punqtis moqmedebis sfero რეალურად SezRudulia, radgan ar
akonkretebs samarTlebrivi dokumentis namdvilobis yvela pirobas, aramed Semoifargleba
mxolod imis konstataciiT, rom dokumenti ar SeiZleba miCneuli iqnas namdvilobiს armqoned
mxolod imis gamo, rom igi regionuli an umciresobis enazea Sedgenilia. amasTanave, es
debuleba xels ar uSlis saxelmwifos damatebiTi moTxovnebis dawesebaSi, magaliTad, rom
dokumenti damowmebuli iyos oficialur enaze. 2.b punqtis Tanaxmad, im dokumentis Sinaarsi,
romelsac iyenebs regionul an umciresobaTa enaze molaparake mxare, unda gaacnon meore
mxares, romelic ar laparakobs am enaze, maTTvis gasagebi formiT, pirdapir an arapirdapir
(magaliTad, gamoqveyneba, saxelmwifo sainformacio samsaxuri da a.S.).
98. me-9 muxlis me-2 punqtis gamoyeneba zians ar ayenebs samarTlebrivi urTierTdaxmarebis
Sesaxeb xelSekrulebebs da konvenciebs, romlebic TviTon garkveviT aregulirebs
gamosayenebeli enebis sakiTxs.
99. punqti 3 exeba samarTlebrivi aqtebis regionul an umciresobaTa enebze Targmnas. fraza
“Tu maTi xelmisawvdomoba sxvagvarad ar aris uzrunvelyofili ” gulisxmobs im SemTxvevebs,
rodesac dokumentis teqsti ukve arsebobs regionul an umciresobis enaze, radgan is ukve
Targmnilia msgavs an imave enaze, romelic oficialuri enaa sxva saxelmwifoSi.
muxli 10 – administraciuli organoebi da sajaro samsaxurebi
100. am muxlis mizania, misces saSualeba regionul an umciresobaTa enebze molaparakeebs
isargeblon TavianTi uflebebiTa da Seasrulon maTi moqalaqeobrivi movaleobebi iseT
garemoSi, sadac arsebobs saTanado pativiscema maTi salaparako enis mimarT.
101. am muxlis debulebebis
mTavari mizania xeli Seuwyos urTierTobas
xelisuflebis
warmomadgenlebsa da regionul an umciresobaTa enebze molaparakeTa Soris. marTalia,
socialuri da kulturuli urTierTobebi imgvarad Camoyalibda, rom am enebze molaparakeTa
udidesi umravlesoba orenovania da SeuZlia gamoiyenos oficialuri ena saxelmwifo
organoebTan urTierTobis mizniT. magram imis daSveba, rom regionuli an umciresobaTa ena
gamoyenebuli iqnas am organoebTan urTierTobaSi, Zireuli mniSvnelobisaa am enebis statusis
da maTi ganviTarebisTvis, agreTve subieqturi TvalsazrisiT. aSkaraa, rom xelisuflebasTan
urTierTobisas ama Tu im enis gamoyenebis sruli gamoricxva am enis ugulvebelyofis
tolfasia, ramdenadac ena sazogadoebasTan komunikaciis saSualebaa da ar SeiZleba misi
moqmedebis areali SeizRudos mxolod piradi urTierTobebiT. garda amisa, Tu enas ar mieca
politikur, samarTlebriv da administraciul sferoSi gamoyenebis SesaZlebloba, is TandaTan
dakargavs Tavis terმinologiur potencials da gaxdeba “SezRuduli SesaZleblobebis mqone”,
romelsac ar SeuZlia sazogadoebrivi cxovrebis yvela aspeqtis gamoxatva.
102. me-10 muxli ganasxvavebs xelisuflebis mier gatarebuli RonisZiebebis sam kategorias:
- saxelmwifos administraciuli organoebis RonisZiebebi anu is qmedebebi, rasac Cveulebriv
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axorcielebs saxelmwifo xelisufleba, gansakuTrebiT saxelmwifo prerogativebis an
uflebamosilebebis saxiT kanonis safuZvelze (punqti 1)
- adgilobrivi da regionuli xelisuflebis organoebis RonisZiebebi anu qmedebebi, rasac
axorcieleben saerToerovnulze qveda donis teritoriuli xelisuflebis organoebi,
romlebsac aqvT TviTmmarTvelobis uflebamosilebebi (punqti 2)
- sajaro momsaxurebebis gamwevi organoebis, iqneba es sajaro Tu kerZo samarTlis organoebi,
RonisZiebebi, Tu es organoebi rCeba saxelmwifo kontrolis qveS: fosta, saavadmyofoebi,
eleqtromomarageba, transporti da a.S. (punqti 3)
103. qartia iTvaliswinebs enebis gansxvavebul mdgomareobas TiToeul sferoSi, Sesabamisi
xelisuflebis organoebis an sxva organoebis specifikidan gamomdinare saWiro modifikaciebiT.
zog SemTxvevaSi regionuli an umciresobis enis maxasiaTeblebi iZleva mis “kvazioficialur”
enad aRiarebis SesaZleblobas, ris gamoc SesaZlebeli xdeba am enis teritoriaze misi samuSao
enad an komunikaciis Cveulebriv saSualebad gamoyeneba xelisuflebis organoebis mier. (amave
dros, oficialuri an yvelaze metad gavrcelebuli ena gamoiyeneba im pirebTan urTierTobisas,
romlebic regionul an umciresobis enaze ar laparakoben). Tu ara da, xelisuflebis
organoebi SeiZleba iyenebdnen regionul an umciresobis enas im pirebTan urTierTobisas mainc,
vinc maT am enaze mimarTavs. magram Tu regionuli an umciresobis enis obiequri
mdgomareobidan gamomdinare am RonisZiebebis ganxorcieleba arapraqtikulia, qartia
gansazRvravs im minimalur moTxovnebs, rac aucilebelia am enebze molaparakeTa interesebis
dasacavad: kerZod, maT unda SeeZloT zepiri da werilobiTi gancxadebebiT kanonierad mimarTva
regionul an umciresobis enaze, magram ise, rom es organoebi ar arian valdebulni, upasuxon
imave inaze.
104. 1 da 3 punqtebSi valdebulebebi mocemulia Semdegi daTqmiT: “ramdenadac es gonivrulad
SesaZlebelia”. es daTqma miznad ar isaxavs, Caanacvlos mxareTa SesaZlebloba, romelic maT
2(2) da 3(1) muxlebis ZaliT aqvT, rom gamotovon qartiis III nawilis zogi norma TiToeuli
enis mimarT maT mier aRebuli valdebulebebidan. Tumca, igi cdilobs gaiTvaliswinos, rom am
punqtebiT gansazRvruli zogierTi RonisZiebis ganxorcielebas mniSvnelovani finansuri
danaxarjebi, Sesabamisi kvalifikaciis mqone kadrebi da maTi saTanado profesiuli momzadeba
esaWiroeba. romelime enis mimarT ama Tu im debulebiT gansazRvruli valdebulebis aReba
aucileblad gulisxmobs amavdroulad am valdebulebis Sesasruleblad saWiro resursebis
gamoyofisa da saTanado organizaciuli RonisZiebebis gatarebis valdebulebis aRebas. Tumca,
gasagebia, rom zogierT SemTxvevaSi mocemuli debulebis sruli da upirobo Sesruleba ar
aris an jerjerobiT ar aris SesaZlebeli. fraza “ramdenadac es gonivrulad SesaZlebelia”
saSualebas aZlevs mxareebs Sesabamisi debulebebis Sesrulebisas Tavad gansazRvron aseTi
SemTxvevebi.
105. me-2 punqtis teqsti, kerZod ki mxareTa valdebuleba “neba darTon da/an waaxalison” isea
Sedgenili, rom mxedvelobaSi iRebs adgilobrivi da regionuli avtonomiis princips. es ar
niSnavs, rom naklebi mniSvneloba eniWeba aq CamoTvlili debulebebis Sesrulebas, radgan isini
exeba moqalaqeebTan yvelaze axlos myof xelisuflebas. zogadad, CAHLR-isTvis cnobili iyo,
rom qartiis zogierTi debulebis Sesruleba adgilobrivi da regionuli xelisuflebis
organoTa prerogativa iqneboda da mniSvnelovan danaxarjebs moiTxovda maTi mxridan. mxareebma
unda uzrunvelyon, rom qartiis gamoyenebisas daculi iqneba adgilobrivi avtonomiis principi,
romelic gansazRvrulia evropul qartiaSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb, kerZod mis
მე-9 მუხლის 1-l punqtSi, romelSic naTqvamia, rom “adgilobrivi xelisuflebis organoebi
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uflebamosili arian hqondeT sakuTari biujeti erovnuli ekonomikuri politikis farglebSi,
romelsac isini Tavisuflad gankargaven maTi kompetenciis farglebSi”.
106. punqti 2.a iTvaliswinebs regionuli an umciresobaTa enebis gamoyenebas “regionul an
adgilobriv organoebSi”, rac gulisxmobs, regionuli an umciresobis ena SeiZleba
gamoyenebuli iqnas am organoebis mier samuSao enad; magram es ar gulisxmobs imas, rom
regionuli an umciresobis ena SeiZleba gamoyenebul iqnas centraluri xelisuflebis
organoebTan urTierTobisas.

muxli 11 – media
107. regionuli an umciresobis enebis SenarCunebisTvis gadamwyveti mniSvneloba aqvs, Tu ra
dro da adgili eTmobaT maT masobrivi informaciis saSualebebSi. dRevandel pirobebSi verc
erTi ena ver SeZlebs gavlenis SenarCunebas, Tu mas xeli ar miuwvdeba masobrivi komunikaciis
axal saSualebebze. am saSualebebis ganviTareba mTel msoflioSi da swrafi teqnologiuri
progresi iwvevs nakleb gavrcelebuli enebis kulturuli gavlenis Sesustebas. ZiriTadi
mediasaSualebebisTvis, gansakuTrebiT televiziisTvis, gadamwyveti faqtoria mayurebelTa
raodenoba. magram regionuli an umciresobis enebis mcire kulturul bazars warmoadgenen.
miuxedavad im axali SesaZleblobebisa, romelsac samauwyeblo teqnologiebis winsvla
sTavazobs am enebs, mediaze xelmisawvdomobis mosapoveblad maT mainc sWirdebaT saxelmwifos
mxardaWera. magram media is sferoa, romelSic saxelmwifos Careva SezRudulia, xolo
mxolod regulirebis gziT gatarebuli RonisZiebebi ar aris sakmarisad efeqturi.
xelisufleba am sferoSi umTavresad waxalisebisa da daxmarebis gziT moqmedebs. imisaTvis,
rom aseTi waxaliseba da daxmareba gaewios regionul an umciresobis enebs, qartia mouwodebs
mxareebs aiRon valdebulebebi sxvadasxva doneze.
108. am muxliT gansazRvruli RonisZiebebi gankuTvnilia regionul an umciresobaTa enebze
molaparake pirTa sasargeblod am enebis gavrcelebis geografiul arealSi. Tumca, 1-li
punqtis
formulireba
am
TvalsazrisiT,
romelic
gansxvavdeba
sxva
muxlebis
formulirebebisagan, iTvaliswinebs audio-vizualuri mediis speficikas. kerZod, maSinac ki,
rodesac raime zomebi miiReba romelime garkveul teritoriaze, maTi moqmedeba SeiZleba
mniSvnelovnad gascdes am teritoriis sazRvrebs; meore mxriv, aucilebeli ar aris zomebis
miReba teritoriaze, Tu misi macxovreblebi sargebloben aseTi zomebiT.
109. gasagebia, rom mediaze xelisuflebis kontrolis xarisxi sxvadasxva saxelmwifoebSi
gansxvavebulia. amis gaTvaliswinebiT, 1 da 3 punqtebSi naTqvamia, rom mxareTa valdebulebebi
ganisazRvreba am sferoSi xelisuflebis organoebis kompetenciis, uflebamosilebebis da
legitimuri saqmianobisda mixedviT. garda amisa, qartia xazgasmiT aRniSnavs, rom yovel
qveyanaSi saxelmwifos legitimuri saqmianoba, romelic mimarTulia am muxlis miznebis
misaRwevad samarTlebrivi bazisa da pirobebis Seqmnisken, SezRudulia mediis avtonomiurobis
principiT.
110. me-11 muxlis 1-li punqti cal-calke aregulirebs saxelmwifoTa valdebulebebs regionul
da umciresobaTa enebis sasargeblod radiosa da televiziis sferoSi imis mixedviT, es
ukanaskneli asrulebs Tu ara sazogadoebriv funqcias. amgvari funqcia, romelsac SeiZleba
asrulebdes saxelmwifo an kerZo samauwyeblo organo, gulisxmobs mayureblisaTvis gadacemaTa
farTo speqtris, maT Soris umciresobaTa gemovnebisa da interesebis gaTvaliswinebiT Seqmnili
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programebis, SeTavazebas. am TvalsazrisiT saxelmwifom SeiZleba gansazRvros (magaliTad,
kanonmdeblobiT an mauwyeblis Sida wesebis meSveobiT), rom programebSi Setanil unda iqnes
gadacemebi regionul an umciresobaTa enebze. es moTxovna Camoyalbebulia a qve-punqtSi. meore
mxriv, Tu mauwyebloba wmindad kerZo seqtoris funqciad miiCneva, maSin kerZo mauwyeblobis
SemTxvevaSi saxelmwifos SeuZlia mxolod “waaxalisis da/an xeli Seuwyos” (b da c qvepunqtebi). mxolod es ukanaskneli midgoma vrceldeba beWdviT saSualebebTan dakavSirebiT (e
qve-punqti). sadac es relevanturia, mxaris mier aRebuli valdebuleba მოიცავს (aseve)
aucilebeli sixSireebis gamoyofas maTTvis, vinc regionul an umciresobaTa enebze gadian
eTerSi.
111. ramdenadac SezRuduli ar unda iyos saxelmwifos saqmianoba (როლი) masmediis sferoSi,
igi rogorc minimum inarCunebs uflebamosilebas, rom uzrunvelyos komunikaciis Tavisufleba
da miiRos zomebi am Tavisuflebis nebismieri xelSemSleli dabrkolebebis aRmosafxvrelad.
amitom 1-li punqtisagan gansxvavebiT, me-2 punqtSi ar aris Setanili piroba xelisuflebis
organoTa kompetenciis Taobaze. gadacemebis miRebis Tavisuflebis uzrunvelyofa gulisxmobs
ara mxolod ganzrax Seqmnili dabrkolebebis aRmofxvras, aramed pasiuri dabrkolebebis
aRmofxvras, romlebic arsebobs imis gamo, rom kompetenturma organoebma ar miiRes zomebi am
gadacemebis miRebis uzrunvelsayofad.
112. imis gamo, rom mezobeli saxelmwifodan miRebuli gadacemebi SeiZleba ar akmayofilebdes
imave legitimur pirobebs, rac wayenebuli aqvs mimRebi saxelmwifos teritoriaze warmoebul
gadacemebs, am punqtis mesame winadadeba Seicavs garantias, romlis teqsti Camoyalibebulia
adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-10 muxlis me-2 punqtis – gamoxatvis Tavisufleba
– msgavsad. magram rac Seexeba televizias, aqve unda aRiniSnos, rom im saxelmwifoebSi,
romlebic arian transsasazRvro televiziis Sesaxeb evropuli konvenciis mxareebi, qartiis me11 muxlis me-2 punqtiT garantirebuli Tavisuflebebis SezRudvis garemoebebi da pirobebi
ganisazRvreba am konvenciis mixedviT, kerZod ki im principis dacviT, rom ar SezRudos Tavis
teritoriaze im programebis retranslatcia, romlebic akmayofilebs transsasazRvro
televiziis Sesaxeb konvenciis moTxovnebs. amasTanave, am punqtis debulebebi gavlenas ar
axdenen saavtoro uflebis dacvis xelSeuxeblobaze.
113. me-11 muxlis me-3 punqti iTvaliswinebs regionul an umciresobis enebze molaparakeTa
interesebis warmodgenas im organoebSi, romlebic pasuxismgebeli arian mediis pluralizmis
uzrunvelyofaze. aseTi struqturebi arsebobs evropis mraval saxelmwifoSi. fraza “an
gaTvaliswinebas” Setanil iqna qartiaSi imis gamo, rom rTulia dadgena, vin arian am enebze
molaparakeebis warmomadgenlebi. CAHLR-ma sakmarisad miiCnia, rom sxvadasxva lingvisturi
jgufebi warmodgenil iqnen igive pirobebiT, rac mosaxleobis sxva jgufebi. es SeiZleba
moxdes, მაგალითად,
regionul an umciresobaTa enebis warmomadgenlobiTi organoebis
meSveobiT, romlebic qartiis me-7 muxlis me-4 punqtiTaa gaTvliswinebuli.

muxli 12 – kulturuli RonisZiebebi da dawesebulebebi
114. am sferoSic, iseve rogorc me-11 muxlis SemTxvevaSi, saxelmwifoebs moeTxovebaT
valdebulebebis aReba im farglebSi, romelSic xelisuflebis organoebs aqvT kompetencia,
uflebamosileba an kanonieri saqmianoba, rom ganaxorcielon efeqturi qmedeba. Tumca,
ramdenadac xelisuflebas udavod aqvs gavlena pirobebze, romlebSic xdeba kulturuli
dawessebulebebis gamoyeneba, qartia moiTxovs mxareebisagan imis uzrunvelyofas, rom
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regionul an umciresobaTa enebs Sesabamisi adgili eTmobodeT am dawesebulebebis muSaobaSi.
115. 1.a punqti saxelmwifoebisgan moiTxovs regionuli an umciresobis enebisTvis specifiuri
kulturuli gamoxatvis formebisTvis damaxasiaTebeli iniciativebis waxalisebas. aseTi
mxardaWeris zomebi aris igive, rac zogadad kulturis xelSemwyobi RonisZiebebi. fraza
“nawarmoebebze xelmisawvomobis sxvadasxva saSualebebs” moicavs – ama Tu im kulturuli
saqmianobis xasiaTidan gamomdinare - gamoqveynebas, producirebas, prezentacias, gavrcelebas,
transliacias da sxva saSualebebs.
116. regionul an umciresobaTa enebze molaparakeTa mcirericxovnobis gamo am enebs ar aqvT
iseTive kulturuli prodiuqtiuloba, rogorc ufro farTod gavrcelebul enebs. maTi
gamoyenebis xelSewyobis mizniT da imisaTvis, rom am enebze molaparakeebs xeli miuwvdebodeT
ufro mdidar kulturul memkvidreobaze, aucilebelia iseTi saSualebebis gamoyeneba,
rogoricaa Targmna, dublireba, postsinqronizacia da subtitrireba (punqti 1.g c). magram
kulturuli barierebis daZleva ormxrivi procesia da amdenad, regionul an umciresobaTa
enebis sicocxlisunarianobisa da statusis gaZlierebisTvis aucilebelia, rom an enebze
Seqmnili mniSvnelovani nawarmoebebi xelmisawdomi gaxdes ufro farTo sazogadoebisaTvis. am
mizans emsaxureba punqti 1.b.
117. rac Seexeba kulturuli dawesebulebebis saqmianobas – anu im organoebisa, romelTa
funqciaa sxvadasxva saxis kulturul RonisZiebaTa Catareba an mxardaWera, saxelmwifoebs
moeTxovebaT uzrunvelyon, rom am organizaciebma TavianT programebSi saTanado adgili
dauTmon regionuli an umciresobaTa enebisa da maTi Tanmdevi kulturis codnasa da
gamoyenebas (muxli 12, punqti 1. d-f). ra Tqma unda, qartia ver daazustebs Tu konkretulad
rogor unda moxdes regionuli an umciresobaTa enebis gavaliswineba am dawesebulebebis
saqmianobaSi. igi mxolod miuTiTebs, rom unda moxdes maTi “saTanadod gaTvaliswineba”.
saxelmwifos roli am sferoSi, rogorc wesi, xelmZRvanelobiTa da zedamxedvelobiT
Semoifargleba. amdenad mas evaleba am miznis ara TviTon ganxorcieleba, aramed
“uzrunvelyofa”, rom miRebuli iqnas zomebi am mimarTulebiT.
118. qartia aseve iTvaliswinebs TiToeuli regionuli an umciresobaTa enisaTvis iseTi
organos Seqmnas, romelic pasuxismgebeli iqneba am enaze Seqmnili nawarmobebis Sekrebaze,
(aslis) Senaxvasa da gavrcelebaze (muxli 12, punqti 1.g). mravali regionul an umciresobaTa
enis myife mdgomareobis gaTvaliswinebiT, aucilebelia aseTi samuSaoebis warmoeba
sistematiur safuZvelze im formiT, magram rogor moxdeba es organizeba – es Tavad
saxelmwifoebis gadasawyvetia. g punqtis ganxorcielebis mizniT, zogierT saxelmwifos
SeiZleba mouwios cvlilebebis Setana Tavis kanonmdeblobaSi, romelic exeba savaldebulo
egzemplarebis dagzavnas da arqivebs, rom am organos SeeZlos regionul an umciresobaTa enaze
arsebuli nawarmoebebis konservaciaSi monawileobis miReba.
119. me-12 muxlis 1-li punqti gamoiyeneba regionul an umciresobaTa enebis gavrcelebis
teritoriaze, Tumca gasagebia, rom sinamdvileSi am debulebebis praqtikuli Sedegebi
scildeba am teritoriis farglebs. magram gamomdinare kulturis popularizaciis xasiaTidan
da saWiroebebidan, romlebic am enebis tradiciuli gavrcelebis teritoriis gareT
warmoiSveba (kerZod, Sida migrciis Sedegad), me-12 muxlis me-2 punqtSi Semotanilia me-8
muxlis me-2 punqtis msgavsi debulebebi.
45

120. yvela qveyanas surs Tavisi erovnuli kulturis popularizacia sazRvargareT. imisaTvis,
rom es kultura srulad keTilsindisierad iyos warmodgenili, am popularizaciis dros ar
unda moxdes regionul an umciresobaTa enebisa da kulturis ugulvebelyofa. me-12 muxlis
me-3 punqtiT gaTvaliswinebuli valdebuleba aris regionul an umciresobaTa enebis aRiarebis
principis (II nawilis muxli 7, punqti 1.a) Sesrulebis erT-erTi saSualeba.

muxli 13 – ekonomikuri da socialuri cxovreba
121. evropis sabWos wevr qveynebisTvis damaxasiaTebel ekonomikur da socialur sistemebSi
xelisuflebis organoebis Careva ekonomikur da სocialur cxovrebaSi Semoifargleba
mxolod kanonebis da regulaciebis gamocemiT. Sesabamisad, SezRudulia saxelmwifos xelT
arsebuli saSualebebi am sferoSi regionul an umciresobaTa enebisaTvis saTanado adgilis
mikuTvnebis TvalsazrisiT. miuxedavad amisa, qartia iTvaliswinebs rigi konkretuli
RonisZiebebis gatarebas am mimaTulebiT. erTi mxriv, igi moiTxovs ekonomikur da socialur
cxovrebaSi am enebis gamoyenebis amkrZalavi an xelisSemSleli nebismieri debulebis
(ზომების) gauqmebas da meore mxriv igi sTavazobs mxareebs sxvadasxva qmediTi zomebis
gatarebas.
122. me-13 muxlis 1 punqtSi mocemuli debulebebi Seicavs konkretul miTiTebebs
aradiskriminaciis principis ganxorcielebisTvis. amitomac isini gamiznulia xelmSemkvreli
saxelmwifos mTel teritoriaze gamoyenebisiTvis da ara mxolod mis im nawilebSi, sadac
gamoiyeneba regionuli an umciresobaTa enebi.
123. qartis me-13 muxlis me-2 punqtSi CamoTvlilia konkretuli RonisZiebebi am sferoSi
regionul an umciresobaTa enebis mxadasaWerad. praqtikuli mosazrebebidan gamomdinare, qartia
maT ganxorcielebas moiTxovs mxolod im geografiul arealSi, sadac es enebi gamoiyeneba. rac
Seexeba SeniSvnas “ramdenadac es gonivrulad SesaZlebelia”, ixileT zeveiT me-10 muxlis
ganmarteba (პუნქტი 104). da bolos, mxareTa valdebulebebi Semoifargleba mxolod imiT, rac
Sedis xelisuflebis organoebis kompetenciaSi Tumca es daTqma mxolod c punqts exeba.

muxli 14 – transsasazRvro gacvlebi
124. es muxli ganavrcobs me-7 muxlis 1.i punqtSi mocemul debulebas (მოსაზრებას), amitom
ixileT zeviT gakeTebuli ganmartebebi (პუნქტები 69-70).
125. transsasazRvro TanamSromloba sxvadasxva saxelmwifoebis mezobel regionebs Soris
mraval sferoSi viTardeba. aRsaniSnavia, rom zogjer am viTarebas miiCneven safrTxed
saxelmwifos teritoriuli mTlianobisaTvis. magram radgan axla evropuli saxelmwifoebi
sul ufro uaxlovdebian erTmaneTs, piriqiT maT es SesaZleblobas aZlevs gamoiyenon
“kulturuli faqtori” meti urTierTgagebis misaRwevad. evropis sabWos SemuSavebuli aqvs
CarCo konvencia adgilobriv da regionul doneze transsasazRvro TanamSromlobis Sesaxeb.
სasurvelia, aseTi TanamSromloba Camoyalibdes zogadadac, magram b punqtSi xazgasmulia, rom
es gansakuTrebiT exeba im SemTxvevebs, rodesac erTi da igive ena gamoiyeneba sazRvris orive
mxares.
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126. aseTi TanamSromloba SeiZleba gulisxmobdes skolebis ormxrivi partniorobis
programebs,
maswavlebelTa
urTierTgacvlebs,
diplomisa
da
akademiuri
xarisxis
urTierTcnobas, kulturul RonisZiebaTa erTobliv mowyobas, kulturuli sikeTeebis
(wignebis, filmebis, gamofenebis da a.S.) ufro farTod gavrcelebas da kulturuli
dawesebulebebis (Teatrebis, leqtorebis da a.S.) transsasazRvro RonisZiebebs. ზogjer es
SeiZleba iyos sakmarisi (da naklebad Zviri) saSualeba qartiis sxva muxlebiT aRebuli
valdebulebebis Sesrulebisa:
magaliTad, me-8 muxlis 1.e punqtis SemTxvevaSi, romelic
umaRlesi ganaTlebis dawesebulebebs exeba, ormxrivi SeTanxmeba SeiZleba iTvaliswinebdes
(დაინტერესებული) studentebis gagzavnas mezobeli saxelmwifos umaRles saswavleblebSi.
nawili IV – qartiis gamoyeneba

muxlebi 15-17
127. imisaTvis, rom evropis sabWos, mis wevr saxelmwifoebsa da farTo sazogadoebas
SesaZlebloba hqondeT Tvali adevnon qartiis gamoyenebas, qartia moiTxovs mxareebisagan
perioduli angariSebis wardgenas qartiis debulebebis Sesasruleblad gatarebuli
RonisZiebebis Sesaxeb. angariSebis wardgena moxdeba samwliani intervalebiT, Tumca pirveli
angariSi, romelic unda aRwerdes regionuli an umciresobis enebis mdgomareobas am qveynis
mimarT qartiis ZalaSi Sesvlis momentisaTvis, wardgenil unda iqnes qartiis ZalaSi
Sesvlidan erTi wlis ganmavlobaSi.
128. imisaTvis, rom qartiis Sesrulebis monitoringis aRniSnuli sistema efeqturad
muSaobdes, qartia iTvaliswinebs eqspertTa komitetis Seqmnas, romelic ganixilavs mxareebis
mier wardgenil angariSebs. komitets SeiZleba mimarTos aseve im organizaciebma da
asociaciebma, romelTac surT komitets miawodon damatebiTi informacia an cnobebi raime
konkretuli sakiTxis Sesaxeb, romelic qartiis debulebebis, gansakuTrebiT ki misi III nawilis
(muxli 16, punqti 2) gamoyenebas exeba. mxolod saxelmwifoSi moqmedi kanოnმdeblobis
Sesabamisad Seqmnil organizaciebs SeuZliaT mimarTon eqspertTa komitets am saxelmwifosTan
dakavSirebul sakiTxebze. am wesis mizania ar misces saSualeba jgufebs, romelTa
xelmZRvaneli organoebi imyofeba mocemuli saxlmwifos gareT da romlebic dainteresebuli
arian qartiis gamoyenebiT, gamoiyenon qartiiT gaTvaliswinebuli monitoringis sistema qartiis
monawile mxareebs Soris uTanxmoebis provocirebis mizniT.
129. unda xazgasmiT aRiniSnos, rom aRniSnuli sistema ar warmoadgens saCivrebis ganxilvis
kvazi-sasamarTlo proceduras. eqspertTa komitets evaleba mxolod Tvali adevnos qartiis
moTxovnaTa ganxorcielebas da miiRos informacia amis Sesaxeb. me-16 muxlSi miTiTebul
organizaciebs ar SeuZliaT mosTxovon mas ama Tu im formiT Seasrulos saapelacio
sasamarTlo organos funqcia.
130. eqspertTa komitets SeuZlia gadaamowmos misTvis miwodebuli nebismieri informacia
Sesabamis saxelmwifoebTan da unda mosTxovos maT damatebiTi axsna-ganmarteba an informacia
mis mier gamoZiebis Catarebis mizniT. komitetis daskvnebi, Sesabamisi mxareebis mier miwodebul
komentarebTan erTad gadaecema ministrTa komitets eqspertTa (კომიტეტის) moxsenebebis
wardginebisas. Tumca erTi SexedviT SeiZleba Candes, rom Riaobis mizniT es moxsenebebi
avtomaturad unda qveyndebodes, magram imis gaTvaliswinebiT, rom aRniSnuli moxsenebebi
SeiZleba Seicavdes rekomendaciebis proeqts romliTac ministrTa komitetma SeiZleba
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mimarTos erT an met saxelmwifos, mizanSewonilad iqna miCneuli, rom yovel calkeul
SemTxvevaSi ministrTa komitetma gadawyvitos, ra farglebSi gamoqveyndes es moxsenebebi.
131. eqspertTa komitetis wevrebi iqnebian imdenive, ramdenic mxarec hyavs qartias. Iიsini unda
iyon regionuli an umciresobebis enebis sakiTxebSi aRiarebuli kompetenciis mqone pirebi.
amasTan erTad, iseTi Sinagani pirovnuli Tvisebis xazgasmiT, rogoricaa “maRali moraluri
Rirebulebebi”, qartia erTmniSvnelovnad miuTiTebs, rom TavianTi movaleobis Sesrulebisas
komitetis wevrebi damoukideblad unda moqmedebdnen da ar eqceodnen Sesabamisi mTavrobis
miTiTebebis gavlenis qveS.
132. eqspertTa komitetis mier qartiis gamoyenebaze monitoringis amgvari meqanizmi
SesaZlebels gaxdis obiqturi informaciis Segrovebas regionul an umciresobaTa enebis
mdgomareobasTan dakavSirebiT da Tan ise, romuzrunvelyofs saxelmwifoTa individualuri
valdebulebebis srul pativiscemas.
nawili V – daskvniTi debulebebi
133. qartiis 18-23 muxlebSi mocemuli daskvniTi debulebebi eyrdnoba evropis sabWos
farglebSi dadebuli konvenciebisa da SeTanxmebebis tipiur daskvniT debulebebs.
134. gadawyda, rom daskvniT debulebebSi ar yofiliyo Setanili teritoriuli daTqma,
romelic saxelmwifoebs miscemda qartiis moqmedebis sferodan maTi teritoriis romelime
nawilis gamoricxvis saSualebas. es gadawyvetileba imiTaa ganpirobebuli, rom qartia
TavisTavad sworedac calkeul teritoriebs exeba, romlebzec gamoiyeneba regionul an
umciresobaTa enebi. garda amisa, me-3 muxlis 1-li punqtis Tanaxmad, ხელშემკვრელ
saxelmwifoebs უკვე გააჩნიათ ufleba, miuTiTon is regionuli an umciresobaTa enebi,
romlebzec gavrceldeba maT mier nakisri konkretuli valdebulebebi.
135. 21-e muxlis Tanaxmad, mxareebs daTqmis gakeTeba SeuZliaT mxolod qartiis me-7 muxlis
2-5 paragrafebis mimarT. CAHLR-ma CaTvala, rom xelSemkvrel saxelmwifoebs ar unda SeeZloT
daTqmis gakeTeba me-7 muxlis 1 punqtTan dakavSirebiT, radgan masSi mocemulia qartiis miznebi
da principebi. rac Seexeba III nawils, CAHLR-ma miiCnia, rom radgan qartiis teqsti isedac
aZlevs mxareebs farTo arCevans maT mier sakisrebeli valdebulebebis SerCevisas, damatebiT
daTqmebis gakeTeba ar iqneboda marTebuli.
136. imis gaTvaliswinebiT, rom qartiiT moculi sakiTxebi aqtualuria bevri im
saxelmwifosaTvis, romlebic ar arian an jer ar arian evropis sabWos wevrebi, gadawyda, rom
qartia unda iyos Ria konvencia, romelzec mierTeba SeiZleba SeeTavazos arawevr
saxelmwifoebs (muxli 20).
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