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VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ - CƏMİYYƏT MARAĞI

Борьба с дискриминацией и поощре-
ние терпимости

В целом, общественные дебаты, 
касательно национальных и рели-

гиозных меньшинствх, остаются напря-
женными. В то время как межэтнические 
отношения обычно отмечаются хорошим 
сотрудничеством и диалогом, включая 
многие этнически смешанные деревни, 
инциденты из за различия вероисповеда-
ний и конфликт стали более частыми во 
многих регионах. Грузинская Православ-
ная церковь увеличило свое влияние за 
последние годы и не всегда обеспечивает 
уважение к другим религиям. Представи-
тели меньшинства чувствуют себя оскор-
бленными увеличивающимся превосход-
ства понятия, что называют “истинным 
православным грузином”, который часто 
является темой обсуждения в обществен-
ных беседах и является частью риторики 
многих политических игроков, включая на 
высшие эшелоны. Учреждение государ-
ственного агентства по Религиозным во-
просам первоначально приветствовалось 

гражданским обществом, но критика рас-
тет. Методы работы разработанные им по-
видимому, способствуют созданию иерар-
хии среди религиозных конфессий, обе-
спечивая поддержку и финансирование 
только нескольким, и укрепляя господство 
Грузинской Православной Церкви, кото-
рая не дает возможности всеми гражда-
нам пользоваться правом на свободное 
выражение своих религиозные убежде-
ний. Кроме того, есть последовательные 
доклады религиозной индоктринации сту-
дентов в системе государственного об-
разования, которое должно быть эффек-
тивно предотвращено, чтобы обеспечить 
уважение к религиозному многообразию с 
раннего возраста и далее.

Несмотря на общее смягчение прави-
тельственного подхода к вопросам, каса-
ющимся защиты прав меньшинств, есть 
затяжной восприятие среди некоторых 
чиновников и части общества, что нацио-
нальные меньшинства составляют потен-
циальную угрозу безопасности. Замечают-
ся увеличение в речи ненависти, которая 

используется в политическом дискурсе, 
а также в средствах массовой информа-
ции и доступные механизмы возмещения 
остаются малоизвестными. Поправки к 
Уголовному кодексу в 2012 году ввели ра-
совые мотивации в качестве отягчающего 
обстоятельства преступления, но оно по-
прежнему едва-ли применяется. Очень 
низкое число завершенных расследова-
ний и уголовного преследования предпо-
лагаемых виновных в совершении престу-
плений на почве ненависти создает чув-
ство уязвимости среди общин меньшинств 
и подрывает доверие к способности поли-
ции, чтобы защитить их права. Кроме того, 
были сообщения о дискриминационных 
подходов среди полиции и непропорцио-
нального применения силы в ряде случа-
ев, которые не были самостоятельно или 
полностью исследованы. На этом фоне, 
власти должны активизировать свои уси-
лия и убедительно продемонстрировать 
общественности, что Грузия содействует 
интеграции общества при полной оценке и 
уважении своего этнического, культурного, 

религиозного и языкового разнообразия. 

Защита и продвижение культур, СМИ и 
языков меньшинства

 Власти продолжают оказывать поддержку 
культурной деятельности национальных 
меньшинств, а также для печати ряда га-
зет на языках национальных меньшинств. 
В целом, помощь считается недостаточ-
ным, однако, позволяют культур и языков 
меньшинств, чтобы быть видимым в каче-
стве неотъемлемых элементов грузинской 
культуры. Кроме того, ряд ассоциаций 
меньшинств, в частности, в регионах, не 
должным образом информированы об 
имеющихся механизмов финансирования. 
В то время как некоторые программы на 
языках национальных меньшинств транс-
лируются на общественном радио и теле-
видении, в том числе на региональном 
уровне, их качество считается низким и 
слишком мало внимания уделяется сооб-
щениям повседневных забот лиц, принад-
лежащих к национальным меньшинствам, 
в качестве полноправных членов грузин-
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ского общества. План возродить русскоя-
зычные новости и каналы по всей стране, 
чтобы довести информации до всех общин 
меньшинств, в том числе лиц, принадле-
жащих к малочисленным, широко привет-
ствуется по всей стране. Проект Закона о 
государственном языке был разработан в 
тесном сотрудничестве с национальными 
и международными экспертами, а также 
с представителями национальных мень-
шинств. Проект направлен на содействие 
грузинского, как основной инструмент об-
щения, но содержит защищенный статус и 
гарантии для использования языков мень-
шинств в официальных контактов с ад-
министративными органами, а также для 
топографии. Представители националь-
ных меньшинств считают ожидаемый при-
нятие законопроекта желанным развития 
на пути к созданию какой-то правовой яс-
ности по вопросу, который до сих пор был 
отмечен расходящихся практики, которые 
иногда приводили к задержания среди об-
щин меньшинств.

29. Ряд усилий были сделаны различны-
ми государственными органами в целях 
содействия, в частности, доступу к пра-
вам уязвимых групп населения, таких как 
цыгане или месхетинци (см комментарии 
к статье 12). Кроме того, Государствен-
ная стратегия репатриации насильствен-
но вывезеных лиц из ССР Грузии со сто-
роны бывшего Советского Союза в 1940 
году был принят в сентябре 2014 года и 
Консультативный комитет понимает, что 
Межведомственный План действий в на-
стоящее время разрабатывается для про-
движения по вопросу возвращения мес-
хетинцев. По официальной информации, 
общее число 5841 приложений, включаю-
щий несколько 8900 человек, были сдела-
ны под 2007 Законом Грузии в о репатри-
ации лиц, насильственно отправленных в 
изгнание из Советской Социалистической 
Республики Грузия, из которых 5389 че-
ловек живут в Азербайджане. Некоторые 
1540 взрослых получили статус репатри-
анта в начале 2015 года и 418 было предо-
ставлено условное гражданство Грузии в 
случае отказа от азербайджанского граж-
данства. Консультативный Комитет также 
приветствует создание Осетинского Фору-
ма общественным защитником в январе 
2014 года, как платформу для продвиже-
ния прав осетин и ликвидации негативных 
последствий прошлых конфликтов и на-
пряженности.

b) Нерешенные вопросы

Тем не менее, ряд важных проблем в во-
просе полного и эффективного равенства 
лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, все еще требуют реше-
ния. Консультативный комитет отмечает, 
что отсутствие документации в связи с 

правовым статусом по-прежнему вызы-
вает глубокую озабоченность среди лиц, 
принадлежащих к национальным мень-
шинствам, таким как группы цыган в воз-
расте старше 60 лет. Согласно собеседни-
кам, эта ситуация продолжает предотвра-
щать доступ к правам во многих сферах, 
включая нехватку времени в общеобразо-
вательных учреждениях, поскольку прием 
в школах требует, чтобы родители пред-
ставили свидетельства о рождении детей, 
которые не всегда получают вовремя. Кон-
сультативный комитет находит, что спец-
ифика и сложность особенно страшной 
ситуации маргинализованных и рассеян-
ных живущих групп все еще недостаточно 
поняты среди компетентных органов, так 
как частичная и актуальная информация 
о положении и условиях жизни этой части 
населения часто отсутствует, и предста-
вители систематически не вовлекаются в 
разработку и реализацию соответствую-
щих мер.

Положение месхетинцев, вернувшихся 
в Грузию по собственному желанию, вне 
закона репатриации, также продолжает 
представлять интерес для Консультатив-
ного комитета. Представители сообще-
ства оценивают общее количество людей 
в пределах 1500 (или приблизительно 200 
семей), живя, главным образом, в регио-
не Самцхе-Джавахети. Особо глубокую 
озабоченность Консультативного комите-
тавызивает то, что некоторые из семей 
остаются в опасных правовых условиях, 
таких, как без вида на жительство, ко-
торый лишает их доступа к ряду важных 
прав и препятствует их интеграции. Кроме 
того, лица, имеющие статус репатрианта, 
не имеют доступа к определенным пре-
имуществам, таким как участие в языко-
вых курсах, несмотря на то, что многие 
из них, учитывая их воспитание и жизнь 
за пределами Грузии, не могут говорить 
по-грузински. Однако в целом, приобрете-
ние гражданства остается главный вопро-
сом для беспокойства. Законодательство 
Грузии принимает двойное гражданство 
только в редких случаях и на основе осо-
бых заслуг. В результате, иностранное 
гражданство должны быть, прежде чем 
отказался грузинское гражданство может 
быть приобретено. Это, однако, часто вы-
зывает проблемы, и включает в себя до-
рогостоящим и сложным процессом. Ни 
один из 418 депортированных месхетин-
цев, которые были предоставлены услов-
ное грузинское гражданство не вернулся в 
Грузию во время визита представителей 
делегации и меньшинств сообщают, что 
трудности в отказе от азербайджанского 
гражданства предотвратить многие из лиц 
со статусом репатрианта из фактически 
возвращения в Грузию.

В соответствии со статьей 1 (2) Закона Ре-

спублики Грузия о гражданстве, президент 
«может предоставить гражданство Грузии 
иностранному гражданину за особые за-
слуги перед Грузией, или если предостав-
ление грузинского гражданства в государ-
ственных интересах Грузии .

«Процесс отказа от азербайджанского 
гражданства, где до сих пор живет боль-
шая община турок-месхетинцев, сегодня 
особенно трудно. В соответствии с раз-
делом 14.14 Закона о налогах, плата 110 
манатов (около 95 евро) должна быть вне-
сена на человека, что является недоступ-
ным для многих семей. Кроме того, долж-
но быть предъявлено доказательство, что 
никаких долгов или других обязательств 
(в том числе военной службы) нет в Азер-
байджане.

40. Представители национальных мень-
шинств на капитальном уровне и в ре-
гионах, где они обосновываются сжато, 
расценивают поддержку их культурной де-
ятельности в целом, как недостаточную. 
Несмотря на обеспеченние разной помо-
щи и понимание к финансовым пробле-
мам, с которыми стталкивается Министер-
ство Культуры, тем не менее, считается, 
чтобы позволить долгосрочной участия, 
необходимого для всестороннего повыше-
ния осведомленности о и оценка на нали-
чие культур национальных меньшинств в 
качестве составной части разнообразной 
культурой ГрузииКонсультативный коми-
тет разделяет обеспокоенность, выражен-
ную представителей национальных мень-
шинств в связи с отсутствием помещений 
для организации встреч и культурных ме-
роприятий в большинстве мест. Прискорб-
но, например, что Дом Культур все еще не 
построены в Тбилиси несмотря на то, что 
приблизительно 35% населения в столице 
составляет меньшинство. Нисмотря на то, 
что вовлеченность неправительственной 
организации «Кавказский дом», который 
оказывает некоторую поддержку к куль-
турной деятельности национальных мень-
шинств в Тбилиси и чье помещение может 
иногда использоваться, высоко ценится, 
гражданское общество или инициативы 
частного сектора не заменят финансиру-
емую политику правительства для сохра-
нения и развития тождеств меньшинства. 
Делегации далее сообщили, что палата 
Культур в Марнеули редко доступна для 
культурной деятельности ассоциаций на-
ционального меньшинства и обычно это 
делается за определенную стоимость, 
платить которую не под силу некоторым 
группам.

42. Консультативный комитет отмечает, 
что в интернет-пространстве очень мало 
ссилок на культуры национального мень-
шинства и тождества на веб-сайте Мини-
стерства Защиты Культуры и Памятника. 
Он также обеспокоен сообщениями о том, 
что влияние культур национальных мень-
шинств в Грузии культурного наследия не-
дооценивают и часто упускается из виду, 
и что многие из религиозных и культурных 
памятников национальных меньшинств 
нуждаются в срочном ремонте. Незави-
симые исследования проводились в 2014 
году, показывает, что 99,2% из средств, 
предоставленных самоуправляемых го-
родов и муниципалитетов в религиозных 
организациях, в том числе на содержание 
зданий, отправился в православных епар-
хий и церквей (см также комментарии по 
статье 8). По словам представителей на-
циональных меньшинств в Квемо Карт-
ли, культурные мероприятия в регионе 
не адекватно представлять особенности 
азербайджанской культурного наследия в 
качестве составной части разнообразной 
культурой Грузии. Высоко оценивая празд-

нования Навруза как официальный празд-
ник, представители национальных мень-
шинств далее с сожалением отмечаем 
отсутствие других национальных праздни-
ков, которые бы вспомнить их культур на-
циональных меньшинств и личности.

48. Консультативный комитет отмечает, 
тем не менее, что общественная дискус-
сия вокруг национальных и религиозных 
меньшинств остается напряженной. По 
мнению большинства наблюдателей, пре-
обладающую роль и влияние Грузинской 
Православной Церкви дополнительно 
увеличена с 2012 года, не всегда поощ-
рения уважения разнообразия, но уста-
новка чувство превосходства, что пред-
ставляет собой «правильную православ-
ную грузинский», что является вредным 
для самосознания и ежедневный доступ 
к правам лиц, принадлежащих к нацио-
нальным и религиозным меньшинствам. 
Консультативный комитет, в частности, 
обеспокоен тем, что риторика некоторых 
политических игроков, как сообщается, 
отмеченные иногда враждебного отноше-
ния к меньшинствам, отношения, кото-
рые переданные и усиленные некоторых 
СМИ, что создает атмосферу, в которой 
нетерпимость становится общепринятой 
нормой. Проявления исламофобии на 
общественном телевидении и в печатных 
средствах массовой информации против 
грузинских мусульман, как «турки» и не-
которых национальных меньшинств, таких 
как месхетинцев, азербайджанцев или де-
тей, как сообщается, растет, как и случаи 
этнической основе военных действий про-
тив других групп. Это вызывает глубокую 
озабоченность Консультативного коми-
тета, что случаи межконфессионального 
напряженности и конфликтов стали более 
частыми в ряде регионов и зачастую не 
были надлежащим образом рассмотрены 
соответствующими органами (см также 
ниже), что создает атмосферу безнаказан-
ности что не способствует терпимости и 
уважения к разнообразию.

Это отражено также в комплексный до-
кумент об оценке по осуществлению На-
циональной Концепции Толерантности 
и Гражданской Интеграции и Плана дей-
ствий 2009 - 2014, опубликованном в июне 
2014 года Управлением государственного 
министра по примирению и гражданского 
равенства, HTTP: // WWW .smr.gov.ge / до-
кументы / doc329.pdf.

Официальная информация от политики 
Грузии по отношению к охране памятни-
ков, например, не относятся к каким-либо 
культуры национальных меньшинств и 
религиозных памятников. См http://www.
culture.gov.ge/text-19.html.

Видеть http://emc.org.ge/2014/10/08/the-
practice-of-the-funding-of-the-religious-
organizations-by-the-central-and-local-
government/. Согласно докладу, наи-
больший объем финансирования для 
Патриархии среди муниципалитетов было 
зафиксировано в муниципалитетах сме-
шанного религиозному составу, например, 
в Марнеули, где большая часть населения 
не православная.

  Влияние Грузинской Православной 
Церкви в обществе был достигнут значи-
тельный течение многих лет. По данным 
опроса, опубликованного Международ-
ным республиканским институтом в марте 
2015 года, Грузинская Православная Цер-
ковь пользуется наибольшим доверием 
учреждение в Грузии, 91% респондентов 
среди всех демографических секторов, 
дающих ему первое место. В ходе анало-
гичного опроса в мае 2013 года, это число 
было еще 95%. В опросе 2007 года, 93% 
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респондентов выразили положительное 
мнение о работе Церкви.

  Согласно докладу, опубликованному 
Интерньюс, военные, основанные на эт-
нической принадлежности, в основном, 
направлены против армян. Интерньюс 
Грузия, Мониторинг СМИ охват, этниче-
ским, религиозным и сексуальным мень-
шинствам в Грузии печатных СМИ - Еже-
квартальный отчет 1 мая 2011 - 31 июля 
2011 года, 2011 года.

49. Консультативный комитет далее отме-
чает, что некоторые правительственные 
чиновники продолжают выражать мнение, 
что национальные меньшинства, особен-
но тех, кто живет в приграничных районах, 
остаются ориентированы на соседние 
страны с точки зрения их профессиональ-
ного развития и геополитического миро-
воззрения, нежели проявляют интерес к 
интеграции в обществе Грузии и изучения 
грузинского языка. Эта точка зрения не со-
ответствует впечатлениям Консультатив-
ного комитета в ходе его поездки в реги-
оны. Кроме того, точка зрения свидетель-
ствует скорее непрекращающееся внима-
ние на безопасность когда дело доходит 
до защиты национального меньшинства, 
которая не полезна к продвижению эф-
фективной интеграции разнообразного 
общества в грузинском обществе. При-
знавая проблемы и среди большинства 
и среди меньшинства, которые вытекают 
от кризисных событий в регионе Украины 
в 2014 и в результате приводит к ухудше-
нию экономической ситуации, полагается, 
что особое внимание должно быть уделе-
но тому, чтобы продемонстрировать свою 
приверженность лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, эффек-
тивно интегрировать адекватно отреаги-
ровали на с целенаправленных мер в раз-
личных областях, в том числе изучения 
языка, образования, занятости и участия 
(см дальнейшие комментарии по статьям 
10, 14 и 15).

57. Консультативный комитет далее с глу-
бокой озабоченностью отмечает увеличе-
ние речи ненависти в политическом дис-
курсе, а также в средствах массовой ин-
формации. Доступные механизмы жалоб 
остаются едва известными и очень редко 
используемыми вследствие факта, что жа-
лобы могут только быть высказаны теми 
людьми, которые непосредственно затро-
нуты, а не организациями гражданского 
общества, которые следят за информаци-
ей и знакомы с профессиональными стан-
дартами. Согласно собеседникам Кон-
сультативного комитета, речь ненависти, 
главным образом, замечена в печатных 
СМИ, включая газеты, которые являются 
открыто проправительственными. Это, как 
сообщается, способствуют атмосфере, 
где враждебная риторика и пропаганда 
ненависти считается более приемлемым, 
даже и на общественном телевидении 
респондентами или интервьюируемых, 
которые не всегда то оспаривается веду-
щий. Консультативный комитет отмечает 
инициативу Министерства внутренних дел 
о внесении поправок в Уголовный кодекс в 
целях криминализации подстрекательства 
к ненависти. Он разделяет, однако, суще-
ственные проблемы, выраженные орга-
низациями гражданского общества, что 
предложение может привести к нарушени-
ям свободы выражения, а не служит для 
защиты маргинальных или дискриминиру-
емых групп, особенно учитывая, что нет 
единого понимания не существует, из чего 
состоит «подстрекательство к ненависти». 
Он также указывает на то, что Уголовный 
кодекс уже содержит ряд инструментов по 
борьбе с преступлениями на почве нена-
висти, которая - если применяется только 
- пошлет нужный четкий сигнал обществу, 
что речи полные ненависти считается се-
рьезным преступлением, которое надо 
оперативно расследовать и эффективно 
санкционировать. 

62. Консультативный комитет выражает 
беспокойство по поводу докладов граж-

данского общества и представителей на-
циональных меньшинств, что доминиро-
вание Грузинской Православной Церкви 
заметно во всех сферах общественной 
жизни, в том числе в школах, еще боль-
ше увеличился с 2012 года и ставит под 
угрозу установленный принцип секуля-
ризма отмечает. По некоторым данным, 
коллективная молитва в школах и показ 
религиозных символов для неакадемиче-
ских целей становятся все более частыми, 
также как практика приглашать право-
славных священнослужителей проводить 
религиозные обряды на территории шко-
лы. Такая практика, сопровождающиеся 
часто нетерпимые отношения учителей и 
школьных администраторов, имеют глу-
бокую озабоченность Консультативного 
комитета, поскольку они могут привести к 
отчуждению и унижению студентов, при-
надлежащих к национальным меньшин-
ствам, с разными убеждениями. В то вре-
мя как ситуация представляется особенно 
проблематичным в Аджарии, где мусуль-
манские студенты все чаще становятся 
подвергается давлению в школах, что при-
водит к самостоятельной виктимизации и 
обращения в христианство в некоторых 
случаях, случаи нетерпимого отношения 
учителей в Тбилиси или регионах, насе-
ленных национальными меньшинствами 
и усилия внушить студентов к господству-
ющей религии, как сообщается, также 
увеличивается, что оказывает влияние 
на право исповедовать свою религию от 
очень молодого возраста на. Кроме того, 
это противоречит законодательной базы, 
которая определяет школу как нейтраль-
ного пространства, где религиозные вос-
питание, прозелитизм и принудительная 
ассимиляция запрещены, а также принцип 
разделения государства и религии, кото-
рая, изложенной в статье 9 Конституции , 
Консультативный комитет обеспокоен со-
общениями о том, что Министерство обра-
зования и науки не принятые на сегодняш-
ний день адекватной меры для обеспе-
чения того, чтобы принцип секуляризма 
должным образом доведены до эффекта 
во всех государственных школах.

63. Консультативный комитет дальней-
шие примечания существенная крити-
ка среди представителей гражданского 
общества и национального меньшинства 
относительно методов работы, развитых 
государственным агентством для Религи-
озных Дел. Агентство, например, быстро 
сделало рекомендации относительно 
предоставления компенсации за прошлые 
убытки, не разъясняясь на том, какое ос-
нование эти решения были приняты или 
какие критерии использовались, чтобы 
оценить вынесенные размеры ущерба. 
Решение Агентства разделить ассигнован-
ный бюджет между четырьмя религиозны-
ми организациями, Ассоциацией мусуль-
ман, Армянской апостольской церковью, 
Римско-католической церковью и еврей-
ской общиной поэтому вызвало вопросы, 
почему только те четыре предприятия 
получают фонды и не другие, кто также 
вынес убытки. Это дальнейшее прискорб-
ный, что никакие консультации с Советом 
Религий при Государственном защитнике, 
совещательном органе 22 религиозных 
организаций, созданных, чтобы защитить 
свободу вероисповедания, основанную 
на принципах равенства, диалога и со-
трудничества, не проводились до реше-
ния. Консультации, кажется, одинаково 
недоставало до других решений, такой 
как относительно строительства религиоз-
ных зданий или преобразования зданий в 
центры вероисповедания, несмотря на то, 
что эти проблемы вызвали значительную 
напряженность среди общества (см. так-
же комментарии к Статье 6), и что Совет 
играл важную роль в продвижении диало-
га различия вероисповеданий в прошлом. 

64. Консультативный комитет дальнейшие 
примечания с определенными элемента-
ми беспокойства, содержавшимися в ‘Ре-
лигиозной стратегической Стратегии раз-
вития”, изданный государственным агент-

ством в феврале 2015. В то время как ате-
изм установлен как первый руководящий 
принцип Стратегии, это, тем не менее, 
указывает на потребность предоставить 
множество юридических статусов призна-
ниям согласно их различиям (такой как, 
‹традиционные› ли они или ‘нетрадицион-
ные’), к потребности в регулирующих ре-
комендациях, которые будут развиты для 
строительства религиозных зданий и хра-
мов к требованию для обучения предмета 
религии в школе, а также к необходимости 
принятия специальных законодательных 
рамок на религии. Консультативный ко-
митет разделяет глубокое беспокойство, 
выраженное представителями националь-
ного меньшинства и гражданского обще-
ства, что Агентство, вместо того, чтобы 
работать для защиты религиозных прав 
всех граждан Джорджии, способствуя ра-
венству между различными представлен-
ными религиями, занято отбором четырех 
религиозных предприятий в дополнение к 
грузинской Православной церкви, кто по-
лучает фондирование и кого, в будущем, 
может быть расположен по приоритетам, 
ища разрешение построить новые храмы 
или преподавать в государственных шко-
лах. Это далее касается оправдания, обе-
спеченного в Стратегии, которая утверж-
дает, что больше внимания должно быть 
обращено на внутренние и внешние ин-
тересы безопасности государства вместо 
того, чтобы ограничить внимание на за-
щиту религиозных меньшинств и полагает, 
что учреждение иерархии среди призна-
ний может далее цементировать господ-
ство грузинской Православной церкви и 
создать неравенства, которые не способ-
ствуют удовольствию людьми, принад-
лежащими национальным меньшинствам 
права проявить их религию, в соответ-
ствии со Статьей 8 Рамочной конвенции.

См, в частности, Совместное НПО Пред-
ставление УПО, выше сноску 23.

Смотри, среди прочего, толерантность 
и Институт многообразия на докладах и 
стратегия политики религий подготовле-
на   Государственным агентством по де-
лам р елигий вопросам, https://tdigeorgia.
word p ress.com/2015/03/19/tdi-on-the-
repo r t-and-the-strategy-of-religious-policy-
prep a red-by-the-state-agency-for-religious-
issues/.

Агентство для всех мусульман была соз-
дана в 2011 году муфтий администрации 
Грузии. Его отсутствие законности и воз-
можной зависимостью от государства, так 
как широко раскритикован представителя-
ми различных мусульманского населения 
в Грузии.

1750  000 лари были выделены из ре-
зерв н ых фондов правительства которых 
1,100,000 были предоставлены к мусуль-
манс к ой общине, 300000 в Армянской 
Апос т ольской Церкви, 200000 в Римско-
католической церкви и 150000 лари к ев-
рейской общине.

См г р узинской языковой версии http://
reli g ion.geo.gov.ge/geo/document/saqartvelos-
saxe l mtsifos-religiuri-politikis~~HEAD=pobj. 
Стратегия опубликована в качестве окон-
чательного документа, пока Консультатив-
ный к омитет был проинформирован, что 
он остается проект так и не был принят.

Согл а сно стратегии, принцип автономии 
рели г иозных объединений не позволяет 
государству вмешиваться в процесс обу-
чения. Религиозное образование в школах 
Таки м  образом, можно учил представи-
тели  религиозных конфессий сами, если 
государство не должно вмешиваться в ин-
тересах безопасности. Стр 14 и 15 Стра-
теги и , подзаголовок С) части религии и 
образования.

Стр 4 из Документа-стратегии, подзаголо-
вок г).

Для комплексной оценки, см документа по 
оценке (сноска 14).

70. Доступ к СМИ, как печатям, так и ве-

щани ю , на языках национальных мень-
шинс т в для людей, принадлежащих на-
цион а льным меньшинствам, остается 
недо с таточным согласно большинству 
набл ю дателей. Ситуация особенно про-
блематична в регионах, где национальные 
меньшинства живут в компактных сообще-
ствах  вследствие факта, что знание гру-
зинского языка все еще низкое в этих об-
ластях, и охват сигнала остается недоста-
точн ы м в некоторых гористых регионах. 
Кроме того, представители национального 
мень ш инства полагают, что программы 
новостей 12-15 минут, основанные на ре-
зюме  программы сообщений о событиях 
внут р и страны регулярного одного часа, 
слишком короткие и поверхностные, что-
бы с о ставить привлекательный источник 
информации о сообщениях и о событиях 
внутри страны и региональных новостях. 
В ре з ультате люди, принадлежащие на-
циональным меньшинствам, продолжают 
поворачиваться к вариантам СМИ, доступ-
ным из соседних стран, таким образом не 
только пропускающих местную информа-
цию, но также и иногда получающих раз-
личн о е содержание и поляризованные 
счет а  геополитических дел, который не 
спос о бствует продвижению социально-
го е д инства. Консультативный комитет 
прив е тствует в этом контексте текущие 
планы восстановления русскоязычого ка-
нала  (ПИК), который раньше передавал 
ново с ти, а также культурные программы 
и вы с око ценился представителями на-
ционального меньшинства, включая те из 
численно меньших групп. Эта инициатива 
могл а  предложить альтернативу суще-
ствующей уверенности в передачах СМИ 
из соседних стран и должна таким обра-
зом быть быстро осуществлена. В допол-
нени е  к языковым проблемам, однако, 
прим е чания Консультативного комитета 
продолжали отчеты относительно посред-
ственного качества культурных программ 
в яз ы ках национальных меньшинств и 
значительной потребности в большем ко-
личе с тве профессионализма и обучения 
среди журналистов, работающих на язы-
ках национальных меньшинств, чтобы об-
ратиться к сообществам меньшинства, в 
особенности молодым людям. 

71. К онсультативный комитет далее на-
ходит, что определенная роль СМИ в про-
движении осведомленности о тождествах 
меньшинства и языках в пределах боль-
шинства населения не может достаточно 
цениться. Это затронуто признаками, что 
меньшинства, главным образом, замече-
ны в господствующих СМИ во время дву-
сторонних событий высокого уровня, или 
в контексте более широких региональных 
деба т ов безопасности. Консультативный 
коми т ет полагает, что такое представле-
ние н ациональных меньшинств может 
спос о бствовать существующим стерео-
типа м  сообществ меньшинства как от-
дель н ые и возможно неблагоприятные 
предприятия в обществе и не добавляет 
к пр и знанию и престижу национальных 
меньшинств как составные члены разно-
образного общества Джорджии. Согласно 
собе с едникам, программы в языках на-
циональных меньшинств располагают по 
приоритетам информацию о зарубежных 
ново с тях, которые далее предполагают, 
что м еньшинства считают незаинтересо-
ванными грузинскими сообщениями о со-
быти я х внутри страны. Консультативный 
коми т ет считает, что плюралистическая 
и открытая среды СМИ должны не толь-
ко с о держать опции программирования 
на языках национальных меньшинств, но 
также должны убедиться, что опасения и 
мнения лиц, принадлежащих к националь-
ным м еньшинствам, на ежедневных во-
просов, таких, как образование, рынок тру-
да или национальных усилий по реформе 
адекватно учитываться в средствах мас-
совой информации, как правило, так, что 
общее пространство между СМИ мажори-
тарных и миноритарных групп населения 
созд а ется, который используется всеми 
членами общества. Это указывает в этой 
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связи, что поощрение двуязычия в сред-
ствах массовой информации, например, 
через субтитры программ на грузинском, 
действительно может способствовать соз-
дание такого общего медиа-пространстве, 
а также обеспечивая обучение инструмент 
для продвижения знания государственно-
го языка среди меньшинства общины.

84 Осознание законодательной базы, при-
менимой к восстановлению исторических 
названий появляется еще очень низок. 
Консультативный комитет понимает, что 
число лиц, принадлежащих к меньшин-
ству езидов не смогли восстановить свои 
оригинальные имена, либо потому, что 
они не знают о возможности сделать это 
в соответствии с новыми положениями 
или потому, что они не смогли представ-
ляем требуемых доказательств. Кроме 
того, Консультативный комитет узнал, что 
отсутствие четких рекомендаций по тому, 
как иметь дело с именами на языках на-
циональных меньшинств и подлинниках и 
иногда недостаточное знание грузинского 
языка среди государственных чиновников 
в областях компактных поселений мень-
шинства иногда приводит к орфографи-
ческим ошибкам имен в свидетельствах 
о рождении и других официальных доку-
ментах, у которых есть значительные по-
следствия, такой как тогда, когда статус 
родителя или право собственности долж-
ны быть доказаны или в контексте слуша-
ний наследования. Последующие регуля-
торы правописания имен по сообщениям 
только возможны через дорогостоящие и 
сложные процедуры, которые должны пе-
ренести сами люди.

85, В то время как двуязычные и даже 
трехъязычные указатели существуют, на-
циональные меньшинства утверждают, 
что они чаще всего показывают англий-
ские языковые признаки в туристических 
целях вместо того, чтобы определять 
традиционные области места жительства 
национального меньшинства. Кроме того, 
только с очень немногими просьбами о 
двуязычных топографических знаках, ка-
жется, обратились. Согласно собеседни-
кам это должно и к низкой осведомлен-
ности прав и к существующим страхам, 
что такие инициативы могут быть рассмо-
трены как признак нелояльности. Точно 
так же никакое дальнейшее обсуждение 
по сообщениям не имело место относи-
тельно восстановления исторических на-
званий приблизительно 30 деревень в 
Kvemo-Картли, которые были переимено-
ваны в 1990 и 1991. Консультативный ко-
митет сожалеет об очевидном отсутствии 
оценки для значительной символической 
стоимости для интеграции, которую двуя-
зычные или трехъязычные указатели или 
повторное включение в состав историче-
ских названий места, несут для населения 
как подтверждение давнего присутствия 
национальных меньшинств, как ценится и 
желанной части общества. 

89. Учебники и учебные материалы в 
целом в школах языка национального 
меньшинства в Джорджии, как все еще по-
лагают, имеют недостаточное качество и 
количество. Согласно оценке, проводимой 
государственным Министерством Согла-
сования и Гражданского Равенства, 70% 
учебников были переведены на языки на-
циональных меньшинств, хотя часто не-
верно. Учебники для приобретения знаний 
грузинским языком как второй язык были 
введены только поздно в учебный год 
2013/2014, и много учителей по сообще-
ниям не в состоянии использовать их, по-
тому что они не командуют языком. Боль-
шая часть учебного и профессионального 
развития для учителей обеспечена на 
грузинском языке, который обременяет 
участие учителей школ языка националь-
ного меньшинства и затрагивает качество 
их обучения. Сертификация учителя, кро-
ме того, не проводится на языках нацио-
нальных меньшинств, который влияет на 
мотивации и престиже учителей в школах 
языка национального меньшинства. Со-
ответственно, средний возраст учителей 

в школах языка национального меньшин-
ства повышается и есть только немного 
молодых студентов, которые интересуют-
ся преследованием педагогического об-
учения обучению в школах языка нацио-
нального меньшинства.

93. Представители национального мень-
шинства единодушно утверждают, что их 
определенные культуры и тождества не-
достаточно представлены в школьных 
учебниках. Даже часть в учебном плане, 
который касается областей Джорджии, 
по сообщениям не делает всестороннюю 
ссылку на историю и традиции националь-
ных меньшинств, которые сжато живут в 
тех регионах. Кроме того, некоторые учеб-
ники истории по сообщениям все еще со-
держат стереотипированные изображения 
некоторых меньшинств вместо того, чтобы 
изобразить историю Джорджии как этни-
чески и неукоснительно разнообразная 
страна. Консультативный комитет находит, 
что всестороннее и точное осознание мно-
гих и разнообразных культур, традиций и 
языков, существующих в Джорджии как 
составные элементы общества, должно 
быть включено в общественный учебный 
план всех школ. Учителя, как далее со-
общают, часто плохо оборудованы, что-
бы обращаться с относящейся к разным 
культурам и многоязычной окружающей 
средой в школе или гарантировать, что 
межкультурное содержание соответствен-
но введено, и на уважении к разнообра-
зию преподаются с раннего возраста. Что 
касается продвижения равного доступа к 
образованию и финансирования, предо-
ставленного студентам на основе потреб-
ностей, острые экономические недостатки 
многих сообществ национального мень-
шинства (см. также комментарии к Статье 
15) по сообщениям приводят ко многим 
более нуждающимся студентам, чем мож-
но поддержать в рамках ассигнованного 
бюджета. Что касается основанной на 
достоинствах поддержки представители 
национального меньшинства указывают 
на непрерывно более низкое качество об-
разования в школах языка национального 
меньшинства (см. комментарии к Статье 
14), утверждая, что у выпускников их школ 
есть неравные возможности получить сти-
пендии, учитывая, что они вообще спра-
ведливый хуже в тестах способности.

99. Согласно представителям правитель-
ственного и национального меньшинства, 
общее качество образования в школах 
языка национального меньшинства оста-
ется ниже среднего. В то время как учеб-
ный план в грузинских языковых школах 
был приспособлен в контексте реформы 
образования, приводящей к объединен-
ным университетским вступительным 
экзаменам, это еще не произошло для 
школ языка национального меньшинства. 
Выпускники проходят общий тест спо-
собности на своем языке, который дает 
право им поступать в университет (такой 
как через “1+4 упомянутые выше програм-
мы). Однако учебный план в школах язы-
ка национального меньшинства не был 
рассмотрен, чтобы ответить измененным 
академическим требованиям, и никакие 
стандарты не были разработаны, чтобы 
контролировать качество инструкции, ко-
торую они получают, размещая их в не-
благоприятных условиях на университет-
ском уровне, который идет вне простого 
языкового барьера. В то время как шаги 
действительно сделаны властями, чтобы 
обратиться к этой ситуации, Консультатив-
ный комитет обеспокоен отчетами от пред-
ставителей национального меньшинства, 
что школы языка национального меньшин-
ства становятся менее привлекательными 
возможность для родителей. В регионе 
Картли Kvemo, например, родители по со-
общениям боятся, что их дети, несмотря 
на посещение школ языка национального 
меньшинства, остаются без надлежащего 
ведома их первого языка, у которого мо-
гут быть последствия для их дальнейшего 
развития и успеха в образовании. Ситуа-
ция составлена одинаково существующи-

ми проблемами относительно доступно-
сти учебных материалов и соответственно 
обученных учителей в школах языка на-
ционального меньшинства (см. коммен-
тарии к Статье 12). Относительно пла-
нов ввести классы языков национальных 
меньшинств, на которых говорят численно 
небольшие группы, одинаково важно раз-
вить необходимые стандарты, имея в виду 
практические соображения, такие как не-
обходимость, чтобы опознать подходящих 
учителей.

100. Дальнейшие примечания Консульта-
тивного комитета касаются среди предста-
вителей национального меньшинства от-
носительно очень низкого числа дошколь-
ных учреждений на языках националь-
ных меньшинств, которое далее ставит 
достижение под угрозу высоких уровней 
мастерства на первом языке. Учитывая 
длительные проблемы, существующие 
также относительно приобретения знаний 
грузинским языком в школах языка наци-
онального меньшинства (см. далее ниже) 
и широко признанной выгоде раннего язы-
ка, учащегося для образования обычно, 
Консультативный комитет полагает, что 
двуязычные дошкольные учреждения, ис-
пользуя грузинский и соответствующие 
языки национальных меньшинств в их 
распорядке дня могут предложить воз-
можность для детей развить мастерство и 
на их первом языке и на грузинском языке. 
Приветствуя существующие инициативы 
в этом отношении, это подчеркивает, од-
нако, что введение bi-или многоязычных 
методологий должно быть тщательно под-
готовлено и всесторонне обратиться так-
же к возможностям для продолжения дву-
язычного обучения, чтобы гарантировать, 
что желаемые результаты действительно 
достигнуты. Несмотря на общую откры-
тость к билингвизму и желанию среди мно-
гих родителей определить возможности 
для их детей полностью бегло говорить 
на государственном языке, примечания 
Консультативного комитета боятся, что 
билингвизм в школах может быть пред-
назначен, чтобы прогрессивно заменить 
обучение языка национального меньшин-
ства исключительной грузинской языковой 
инструкцией. Это далее узнало, что ре-
зультаты в нескольких существующих дву-
язычных школах к настоящему времени не 
убедительны, поскольку учителя не были 
достаточно обучены, и при этом они не 
получали соответствующие материалы, 
чтобы приспособиться к методикам препо-
давания современного языка.

112. Согласно большинству наблюдате-
лей, а также Оценке, подготовленной го-
сударственным Министерством, меры, 
принятые к настоящему времени, чтобы 
способствовать интеграции и эффектив-
ному участию национальных меньшинств, 
не привели к большим результатам. Кон-
сультативный комитет наблюдал смысл 
изоляции среди сообществ меньшинства, 
в особенности в регионах, где они прожи-
вают. Расстройство непрекращающимся 
восприятием, что численно более много-
численные группы рассматриваются как 
потенциальная угроза, в то время как чис-
ленно меньшие группы считают не важны-
ми иногда, предотвращает конструктивное 
участие по проблемам беспокойства. Что 
касается Совета национальных мень-
шинств, его эффективность, как сообща-
ется, значительно сократилась поскольку 
прекратилось финансирование со сто-
роны НПО для поездок представителей 
из регионов в Тбилиси. Это считают про-
блематичным, ибо фактически никто не 
может виртуально стать членом Совета, 
включая людей, и что нет никаких уста-
новленных порядков, чтобы выбрать спи-
керов или представителей Совета по дру-
гим форумам. Консультативный комитет 
соглашается, что отсутствие формально-
сти относительно членства Совета может 
действительно привести к нерегулярному 
присутствию и что развитие некоторой 
структуры в пределах него, чтобы гаранти-
ровать более демократическое принятие 

решения может увеличить эффективность 
участия национальных меньшинств через 
это тело. Это далее считает проблематич-
ным, что у Совета по сообщениям нет по-
мещения, чтобы организовать регулярные 
встречи, ни бюджет, чтобы гарантировать, 
что участники от за пределами Тбилиси 
могут посетить мероприятия, чтобы пере-
дать их проблемы и взгляды.

117 Грузия продолжает применять сме-
шанную избирательную систему, в кото-
рой сосуществуют и пропорциональные и 
мажоритарные элементы. Мажоритарный 
или единственный компонент мандата из-
бирательной системы приводит к значи-
тельному неравенству голосов, поскольку 
число зарегистрированных избирателей в 
отдельных районах выборов отличается 
значительно. В целом, забастовка избира-
теля среди национальных меньшинств на 
недавних выборах (Парламентские выбо-
ры в октябре 2012, Президентские выборы 
в октябре 2013 и выборы в местные орга-
ны власти в июне 2014) была очень низ-
кой. Отсутствие возможности для незави-
симых кандидатов обозначать положение 
Gamgebeli на выборах в июне 2014 далее 
мешало политическим амбициям пред-
ставителей национальных меньшинств. 
Кроме того, Статья 6 Закона 1997 года о 
Политических Ассоциациях все еще пре-
дотвращает формирование политических 
партий, основанных на территориальном 
или региональном принципе. Учитывая 
тот факт, что интерес, проявленный осно-
ванными политическими партиями к наци-
ональным меньшинствам и их определен-
ным проблемам или мнениям, продолжает 
быть очень низким, возможность создать 
базируемые политические ассоциации на 
местах могла позволить людям, принад-
лежащим национальным меньшинствам 
быть лучше представленными в советах 
депутатов на региональном и централь-
ном уровне. Признавая законный интерес 
сохранить единство государства, Кон-
сультативный комитет полагает, что про-
порциональность ограничений на полити-
ческие свободы должна быть оценена в 
зависимости от конкретного случая через 
установленные порядки, а не устранена 
на принципе. Консультативный комитет 
далее полагает, что представление в цен-
тральных остатках уровня особого беспо-
койства несмотря на скромный прогресс 
децентрализации, поскольку многие ре-
шения, затрагивающие население нацио-
нального меньшинства в регионах, приня-
ты в капитале.

118. Консультативный комитет с беспокой-
ством отмечает, что число представите-
лей национальных меньшинств в государ-
ственном управлении также продолжает 
быть непропорционально низким. Кроме 
того существуют отчеты, что нескольким 
муниципальным правителям, которые от-
носятся к меньшинству, иногда не предо-
ставляют те же самые услуги, как их гру-
зинским коллегам. Кроме того, смысл со-
храняется, что старшие вакансии уровня в 
государственном управлении на местном 
уровне продолжают быть заполненными 
всегда представителями большинства, 
даже если они не из области. Консульта-
тивный комитет дальнейшие извинения, 
что Школа Зураба Жвания Государствен-
ного управления в Кутаиси, который про-
вел обучение студентам государственной 
службы и профессионалам от сообществ 
национального меньшинства, с 2012 толь-
ко предоставил грузинское обучение язы-
кам государственным служащим, но по 
сообщениям понизился, его государствен-
ное управление связало обучение. 

124. Безработица за пределами городских 
центров остается крайне высокой и лица, 
принадлежащие к национальным мень-
шинствам, сообщают, что они имеют мало 
возможностей в официальном рынке тру-
да. Поправки к Закону о правовом статусе 
иностранцев (см комментарии к статье 4), 
а также снижение курса российского рубля 
в течение 2014 имели особое влияние на 
социально-экономическое положение об-
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Giriş
Demokratiyanın bərqərar olması və inkişaf 
etdirilməsi Gürcüstan cəmiyyətinin və haki-
miyyətinin əsas məqsədlərindən biridir və bu 
məqsədə nail olmaq üçün fərdlərarası hüquq 
bərabərliyinin təmin edilməsi vacib amildir. 
Etnik azlıqların hüquqlarının müdafiəsi və 
rəngarəngliyə və plüralizmə əsaslanan cə-
miyyətin dəstəklənməsi ölkənin demokratik 
kefiyyətini və inkişafını şərtləndirir.

Gürcüstan multietnik ölkədir, burada qanun 
hər bir kəsə bərabər hüquq və vəzifələr bəxş 
edir, onların identikliyini qoruyur. Gürcüsta-
nın hər bir vətəndaşı ölkənin güc mənbəyi 
və sərvətidir. Tarixin müxtəlif mərhələlərin-
də əsas etnik qrup olan gürcülərlə birlikdə 
ölkənin inkişafında ümumi əhalinin 16%-ni 
(Abxaziya və Sxinvali regionu/Cənubi Ose-
tiyadan başqa) təşkil edən müxtəlif etnik 
qrupların nümayəndələri də əhəmiyyətli rol 
oynadılar.Onların böyük hissəsi - əsasən 
də etnik ermənilər və azərbaycanlılar - ölkə-
nin cənubunda - Samsxe Cavaxeti və Kve-
mo-Kartli regionlarında, cənubda isəKaxeti 
regionunda məskunlaşıblar. Gürcüstan onun 
ayrılmaz əraziləri olan Abxaziya və Sxinva-
li regionunda, Cənubi Osetiyada yaşayan 
əhalinin identikliyinin qorunub-saxlanılma-
sına xüsusi diqqət ayırır, çünki bu regionlar 
bugün Rusiya Federasiyası tərəfindən işğal 
olunmuşdur və orada yaşayan etnik qrupla-
rınassimlyasiyaya uğramaq təhlükəsi möv-
cuddur. Müvafiq olaraq, strategiyanın əsas 
postulatları Gürcüstan əhalisinin ayrılmaz 
hissəsi olan və bu regionlarda yaşayan bü-
tün etnik qruplara aid edilir.

Etnik azlıqların kompakt məskunlaşdığı re-
gionlarda onların identikliyinin qorunması 
təmin olunsa da, digər cəmiyyətlə onların in-
teqrasiyasının aşağı keyfiyyəti qalmaqdadır 
ki, bunu digər faktorlarla birlikdə, müəyyən 
qədər kompakt məskunlaşma da şərtləndirir. 
Bununla yanaşı, Gürcüstanın müxtəlif şəhər 
və ya regionlarında bəzi nisbətən azlıq təşkil 
edən etnik qrup nümayəndələri yaşayır, han-
sılar ki, ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə 
əksərən tam şəkildə inteqrasiya olunmuşlar, 
lakin identikliyin qorunub saxlanılması üçün 
dəstəyə ehtiyacları vardır.

Son illər ərzində vətəndaş bərabərliyi nöq-
teyi-nəzərdən ölkədə mühüm inkişafa nail 
olundu. Hüquqi təminat və hüquq normaları-
nın implementasiyası mexanizmləri yaradıl-
dı. Eləcə də, etnik azlıqların mədəni identik-
liyi qorunub saxlanılıb. Lakin cari vətəndaş 
inteqrasiyası prosesində müəyyən ehtiyaclar 
və itaətsizlik mövcud olsa da, buna effektiv 
reaksiya ölkə əhalisinin mühüm hissəsinin 
potensialının tamşəkilli reallaşmasına və 
etnik azlıq nümayəndələrinin (Gürcüstanın 
tamhüquqlu vətəndaşları kimi) hüquqlarının 
həyata keçirilməsinə yardım edəcək.

Qarşıdakı strategiyanın başlıca məqsədini 
vətəndaş bərabərliyinin və inteqrasiyasının 
təmin edilməsi təşkil edir və bu məqsəd öz 
növbəsində Gürcüstan vətəndaşlarının etnik 
mənşələrindən asılı olmayaraq, ölkənin iqti-
sadi inkişafında, siyasi və ictimai həyatında, 
demokratik inkişafı prosesində öz töhfələrini 
vermələrinə xidmət edir. Vətəndaş bərabər-
liyinin və ineqrasiyasının təmin olunması, öz 
növbəsində, ölkədə etnoslararası və mədə-
niyyətlərarası sülhü və stabilliyi təmin edir. 

Fərdlərarası bərabərlik və vətəndaş inteq-
rasiyasının təmin edilməsi Gürcüstan Kons-
titusiyasına və beynəlxalq müqavilələrə, 
konvensiyalara müvafiq olaraq, ölkə tərəfin-
dən götürülmüş müsbət öhdəliklərdir və bu 
öhdəliklər müvafiq qanunvericilik məkanının 
yaradılmasını deyil, hüquqların həyata keçi-
rilməsini nəzərdə tutur. 

Gürcüstan hökuməti etnik azlıqların hüquq-
larının müdafiəsi və gücləndirilməsi, elə-
cə də vətəndaş bərabərliyinə əsaslanan 
demokratik cəmiyyətin inkişafına dəstək 
istiqamətində qarşısında duran məqsədləri 

müəyyənləşdirir. Etnik azlıqların gücləndiril-
məsinin təmin edilməsinə yönəlmiş müsbət 
öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün Barışıq 
və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə 
Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatının rəhbərliyi 
altında cari “Vətəndaş bərabərliyi və inteqra-
siyanın dövlət strategiyası və 2015-2020-ci 
illər üçün Fəaliyyət Planı” işlənib hazırlandı. 
Bu strategiyada etnik azlıqların hüquqlarının 
müdafiəsi və vətəndaş inteqrasiyasının tə-
min edilməsinin strateji və aralıq məqsədləri 
formalaşdırılmış və bu məqsədlərə çatmaq 
üçün dövlət idarələrininvəzifələri müəy-
yənləşdirilmişdir. Sənədlərin qüvvədə olma 
müddəti 5 illə məhdudlaşır. Hər təqvim ilinin 
sonunda növbəti il üçün fəaliyyət planı ha-
zırlanacaq və Gürcüstan hökumətinə təqdim 
ediləcək. Fəaliyyət planı cari strategiyanın 
vəzifələrinə əsaslanacaq və əlavə konkret 
tədbirləri nəzərdə tutacaq. Bundan başqa, 
strategiya ilə müəyyənləşdirilmiş məqsəd və 
vəzifələrə maksimal dərəcədə müvəffəqiy-
yətlə çatmaq üçün aralıq və yekun qiymət-
ləndirmə də nəzərdə tutulub. 

Dövlət idarələri tərəfindən etnik azlıqların 
müdafiəsi istiqamətində görülmüş işlərin 
dəstəklənməsi, idarələrarası koordinasiyalı 
fəaliyyətin təmin edilməsi və ictimai həyatın 
müxtəlif sahələrində etnik azlıqların iştirak 
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün vahid, da-
yanıqlı siyasətin formalaşdırılması və həyata 
keçirilməsi sənədin məqsədlərinə daxildir. 

I. Vətəndaş bərabərliyi və 
inteqrasiya siyasətinə baxış.

2005-ci ildə “Milli azlıqların müdafiəsi 
haqqında” Avropa Çərçivə Konvensiyasına 
qoşulan Gürcüstan öz üzərinə aşağıdakı 
öhdəlikləri götürmüş oldu: azlıqların etnikö-
zünəməxsusluğuna hörmət etmək və onların 
hüquqlarının reallaşması üçün müvafiq şə-
raiti yaratmaq. Burdan irəli gələrək, Gürcüs-
tanın Vətəndaş Bərabərliyi və İnteqrasiyası 
Dövlət Strategiyasının məqsədi vətəndaş 
razılığı və bərabərliyini təmin etməkdən və 
etnik/mədəni rəngarəngliyin mühafizəsi yolu 
ilə vətəndaş inteqrasiyası siyasətinin effektiv 
həyata keçirilməsindən ibarətdir. Strategiya 
etnik, mədəni və ya digər əlamətləri nəzərə 
almadan bütün vətəndaşlara bərabər imkan-
ların yaradılmasına yönəlmişdir. 

Gürcüstanda mədəni rəngarənglik çoxəsrlik 
ənənəyə, tolerant birgəyaşayışa və inkişafın 
müsbət təcrübəsinə malikdir. Rəngarəngliyin 
özü ölkənin sərvəti və demokratik və stabil 
inkişaf resursudur. Bununla yanaşı, vətən-
daş inteqrasiyası prosesi beynəlxalq təcrü-
bəyə və etnik azlıqların idarə olunmasının 
beynəlxalq standartlarını müəyyənləşdirən 
siyasi-hüquqi tənzimləmələrə əsaslanır. 
BMT, Avropa Şurası, ATƏT və digər bey-
nəlxalq təşkilatların üzvü kimi Gürcüstan 
etnik azlıqların müdafiəsi və vətəndaş inteq-
rasiyası sahəsində uğurla həyata keçirilmiş 
beynəlxalq təcrübələri və tənzimləmələri 
nəzərə almağa, qəbul etməyə və Gürcüsta-
nın spesifikasını nəzərə almaqla həyata ke-
çirməyə hazır olduğunu bəyan edir. Gürcüs-
tan 1999-cu ildə Avropa Şurasında üzvlüklə 
bağlı qəbul etdiyi öhdəliklərə sadiqliyini nü-

mayiş etdirir. Strategiya müxtəlif beynəlxalq 
müqavilələri və sənədləri nəzərə alır:

- Mülki və siyasi hüquqlar haqqında 
Beynəlxalq Pakt;

- Qadınlara qarşı diskriminasiyanın bü-
tün formalarının ləğvi üzrə Konvensiya;

- İrqçilik və Dözümsüzlüyə qarşı Avropa 
Komissiyasının tövsiyələri və rəhbər 
prinsipləri; 

- ATƏT-in Milli Azlıqlar üzrə Ali Komis-
sarlığının London, Haaqa, Oslo, Lyubl-
yana və Varşavanın tematik tövsiyələri 
və rəhbər prinsipləri.

Strategiya həmçinin Gürcüstanla Avropa 
Şurası arasında 2014-cü ildə imzalanmış 
Assosiasiya haqqında Müqaviləni də nəzərə 
alır. Müqavilənin başlıca məqsədlərindən 
biri etnik azlıqların hüquqlarının və mədəni 
rəngarəngliyinin qorunması və inteqrasiya-
sı yolu ilə demokratik islahatların keçirilmə-
sindən ibarətdir. Strategiya bütöv şəkildə 
etnik azlıqların vətəndaş bərabərliyi və rən-
garəngliyinin təmin edilməsini nəzərdə tutan 
yanaşmaya əsaslanır. Bu strategiya etnik 
azlıqlarla bağlı yürüdülən dövlət siyasətini 
Gürcüstanın Avropa seçimi və siyasi islahat-
ların keçirilməsi kontekstində müzakirə edir. 

Strategiyada həmçinin illər ərzində ölkədə 
vətəndaş bərabərliyi nöqteyi-nəzərdən əldə 
edilmiş nailiyyətlər, o cümlədən “Dözümlülük 
və Vətəndaş İnteqrasiyası üzrə Milli Konsep-
siya və 2009-2014-cü illər üçün Fəaliyyət 
Planı” çərçivəsində mövcud təcrübə, uğurlar 
və eləcə də müvafiq cavab reaksiyasını və 
həlli tələb edən məsələlər də nəzərə alın-
mışdır. Vətəndaş bərabərliyi və inteqrasiyası 
strategiyası elə bir baxışa əsaslanır, hansı 
ki, yalnız hüquqi sferada, qanunla və qanun 
qarşısında deyil, hətta real həyatda bütün 
vətəndaşların bərabərliyini nəzərdə tutur və 
bunun başlıca səbəbi hər kəsin bir vətəndaş 
kimi ictimai həyatın bütün sahələrində iştira-
kını təmin etmək təşkil edir. Müvafiq olaraq, 
strategiya hərtərəfli və kompleks yanaşmaya 
əsaslanır.

Strategiyanın başlıca məqsədi cəmiyyətin 
hər bir üzvünün mədəni dəyərlərinin və iden-
tikliyin qorunmasından ibarətdir. Vətəndaş 
inteqrasiyası bütün etnik qrupların nümayən-
dələrinin tamhüquqlu iştirakı üşün şəraitin 
yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu məqsəd-
lə dövlət beynəlxalq praktikada mövcud 
dəstəkdən və müxtəlif təşfiq metodlarından 
istifadə edəcək. Müdafiə etnik və mədəni 
identikliyin qorunub saxlanılmasını və təş-
fiqini nəzərdə tutur. 

Mövcud strategiya və fəaliyyət planı yalnız 
etnik azlıq nümayəndələri ilə deyil, həmçinin 
gürcüdilli əhali ilə də inteqrasiyanı nəzərdə 
tutur. Vətəndaş inteqrasiyası prosesində 
cəmiyyətin bütün üzvlərinin iştirakı və cəlb 
olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Stra-
tegiyanın həyata keçirilməsi prosesində Gür-
cüstan hökuməti Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi 
Aparatı yanında mövcud Milli Azlıqlar Şura-

VƏTƏNDAŞ BƏRABƏRLİYI VƏ İNTEQRASİYANIN 
DÖVLƏT STRATEGİYASI

щин национальных меньшинств в регионе 
Джавахети. В результате, есть продолже-
ние чувство маргинализации среди части 
населения, что усугубляется языковых 
требований для определенных занятий, 
которые не всегда появляются разумным. 
Консультативный комитет узнал, напри-
мер, что имеющиеся возможности для 
строителей в контексте строительства 
железной дороги Баку-Тбилиси-Карс был 
сокращен для лиц с языком Грузии, даже 
в самой отдаленной части между Ахал-
калаки и Карцахи где Население почти 
полностью принадлежат к армянскому 
меньшинству. Старшие местные чинов-
ники действительно высказали сомнения 
к делегации Консультативного комитета, 
будут ли национальные меньшинства в 
состоянии способствовать такому техни-
чески продвинутому проекту. Консульта-
тивный комитет считает такое отношение 
бесполезным в преследовании интегра-
ции общества, которое является двумя до-
рожными процессами, которые также тре-
буют открытости на стороне большинства 
населения. Представители национального 
меньшинства утверждают, что реальное 
доказательство “1+4” программа будет, 
есть ли у выпускников с фоном нацио-
нального меньшинства из отдаленных об-
ластей стимулы возвратиться в те области 
и поиск занятости туда. Их определенное 
образование и языковые навыки должны 
быть рассмотрены в этом контексте как 
добавленное преимущество в процессах 
рекрутинга, а не как препятствие, в то вре-
мя как грузинское обучение языкам может 
также быть предложено в занятости или 
как часть профессионального обучения.

125. Доступ к социальным пособиям и 
медицинскому обслуживанию для людей, 
принадлежащих национальным меньшин-
ствам, облегчен в регионе Джавахети из 
за того, что многие нанятые медицинские 
сотрудники говорят на армянском языке. 
Требование, чтобы вести всю медицин-
скую документацию на грузинском языке, 
однако, (см. комментарии к Статье 10) 
со9здает проблему многим учреждениям, 
вызывая задержки и иногда дополнитель-
ные затраты. В других регионах, включая 
Квемо Картли или Кахети, доступу к ме-
дицинским и другим средствам иногда 
препятствуют языковые барьеры, в осо-
бенности относительно старших поколе-
ний. Кроме того, люди, принадлежащие 
численно меньшим меньшинствам часто, 
живут в отдаленных пограничных районах 
и небольших деревнях, где предоставле-
ние вообще несоответствующее, который, 
однако, в их случае составлен дополни-
тельными недостатками вследствие от-
сутствия грузинских языковых навыков и 
отсутствия информации, где повернуться 
к для поддержки.

130. Консультативный комитет полагает, 
что развитие двусторонних комиссий с 
активным участием представителей на-
ционального меньшинства по проблемам 
их беспокойства, таким как образование, 
международная торговля или вопросы, 
окружающие приобретение или отказ из 
гражданства, может быть возможностью 
определить практические решения неко-
торых остающихся проблем посредством 
расширенного развития от людей к людям 
контакты через границы и активную по-
мощь связей между соседними общества-
ми.

См. также Венецианские Рекомендации 
Комиссии и объяснительный отчет о зако-
нодательстве относительно политических 
партий http://www .venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx? pdffile=CDL-AD 
(2004) 007rev-e, принятый 15 апреля 2004.

 Посмотрите в отношении предоставления 
психологов для детей, http://ombudsman.
g e / e n / r e c o m m e n d a t i o n s - P r o p o s a l /
rekomendaciebi/recommendation-regarding-
provision-of-psychologists-for-children-
representatives-of-ethnic-minorities.page.
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sı, QHT-lər, beynəlxalq təşkilatlar, etnik azlıq 
nümayəndələri və ekspertlərlə sıx əməkdaş-
lıq edəcəkdir.

Etnik azlıqların dövlət dili bilikləri məsələsi 
xüsusi diqqət tələb edir. Bu məsələ bu gün 
də ciddi çağırış kimi qalmaqdadır. 2002-ci 
ilin göstəricilərinə əsasən, qeyri-gürcüdil-
li əhalinin yalnız 30%-i gürcü dili biliklərinə 
malik idi. Dövlət dilini bilməmə onların ölkə-
nin siyasi, iqtisadi və ictimai həyatında işti-
rakına əhəmiyyətli dərəcədə mane olur. Mü-
vafiq surətdə, strategiya dövlət dilini bilmə 
məsələsini vətəndaş inteqrasiyasının əsas 
aləti kimi müəyyənləşdirir və gürcü dili bilik-
lərinin yüksəldilməsinə istiqamətlənibdir. 

II. Strateji məqsədlər
Sənəddə göstərilmiş məqsəd və vəzifələr et-
nik azlıqların hüquqlarının müdafiəsinin mü-
hüm ilkin şərtini əks etdirir. Dövlət siyasətinin 
yekun məqsədi uzunmüddətli perspektivlərə 
nail olmaq üçün etnik azlıq nümayəndələ-
rinin müxtəlif sistemlərdə - siyasi institutlar, 
dövlət qulluğu, vətəndaş cəmiyyəti, iqtisa-
diyyat, özəl sektor və ya təhsil sahəsində 
müvafiq iştirakını dəstəkləməkdən ibarətdir. 
Əsas strateji məqsədlər, yəni cəmiyyətdə ar-
zuolunan uzunmüddətli dəyişikliklər, verilmiş 
sənədlə planlaşdırılmışdır. Bunlar aşağıda-
kılardır:

- Etnik azlıq nümayəndələrinin mülki və 
siyasi həyatda bərabər və tamhüquqlu 
iştirakı;

- Etnik azlıq nümayəndələri üçün bəra-
bər sosial və iqtisadi şərait və imkanlar 
yaradılmışdır;

- Etnik azlıq nümayəndələri üçün keyfiy-
yətli təhsilin bütün səviyyələri əlçatan-
dır və dövlət dili bilikləri yaxşılaşdırb;

- Etnik azlıqların mədəniyyətləri qoru-
nub saxlanılmış, tolerant mühit təşfiq 
edilmişdir.  

1.Vətəndaş və siyasi həyatda 
bərabər və tamhüquqlu iştirak

Vətəndaş bərabərliyi nöqteyi-nəzərdən et-
nik azlıqların nümayəndələrinin vətəndaş 
mövqeyi, baxışları və ya ideyaları dövlət 
siyasətinin inkişafının təmin olunması stra-
tegiyanın məqsədini təşkil edir. Bu da öz 
növbəsində bərabərlik prinsiplərinin bərqə-
rar olmasını və effektiv həyata keçirilməsi-
ni nəzərdə tutur. Bununla yanaşı, strategi-
ya bərabər seçki mühitinin yaradılmasına 
yönəlib və etnik azlıqlar tərəfindən düşünül-
müş şəkildə seçim etməyə yardım göstə-
rir. Vətəndaş inteqrasiyası strategiyası bir 
tərəfdən etnik azlıqların formallıq, kəmiyyət 
nöqteyi-nəzərdən artmış nümayəndələrə və 
iştiraka, digər tərəfdən etnik azlıqların icma 
və cəmiyyətlərinin hüquqi, peşəkar və insti-
tusional güclənməsinə yönəlmişdir. Bu da 
müvaffəqiyyətli inteqrasiya siyasətinin həlle-
dici ilkin şərtdir. 

Qeyd edilən məqsədlər aşağıdakı sahələri 
əhatə edir:

- Siyasi iştirakın yüksəldilməsi;

- Vətəndaş iştirakının yaxşılaşdırılması;

- Media və informasiyanın əlçatanlığının 
yüksəldilməsi;

- Etnik azlıqların hüquqları barəsində 
maarifləndirmənin yüksəldilməsi.

Yuxarıda göstərilənlər ölkədə mövcud etnik 
və mədəni cəhətdən fərqli bütün qruplara, 
o cümlədən azsaylı və diaspor (dispersiya)
şəklində yaşayan, sosial cəhətdən həssas 
qruplara aid edilir. Vətəndaş inteqrasiyası 
prosesində həmçinin etnik azlıqların icma-
larında gender bərabərliyinin təmin edilmə-
si prinsipinin bərqərar olunması da nəzərə 
alınmışdır.

Əks olunmuş strateji məqsədə aşağıdakı 
aralıq məqsədlərə çatdıqdan sonra nail olu-
nacaq:

1.1. Azsaylı və sosial cəhətdən 

həssas etnik azlıqların 
dəstəklənməsi

Azsaylı və sosial cəhətdən həssas qruplar-
la bağlı məsələlər üzərində işləmək xüsusi 
diqqət tələb edir. Azsaylı etnik qruplar stra-
tegiya çərçivəsində ümumi vətəndaş inteq-
rasiyası siyasətinin bir parçasına çevrilir. 
Onların iştirakının gücləndirilməsi üçün Döv-
lət İdarələrarası Komissiyanın çərçivəsin-
də azsaylı və sosial cəhətdən həssas etnik 
qrupların problemlərini öyrənən işçi qrupu 
yaradıldı, hansı ki, bu qruplar üçün konkret 
tövsiyələr və tədbirlər işləyib hazırlayacaq, 
həmçinin dövlət proqramlarının koordinasi-
yasını və institusional idarəçiliyin təkmilləş-
məsini həyata keçirəcək.

Qeyd edilmiş aralıq məqsədə çatmaq üçün 
mühüm vəzifə hesab olunur:

- Azsaylı və sosial cəhətdən həssas et-
nik azlıq qrupları ilə bağlı siyasətin işlə-
nib hazırlanması və həyata keçirilməsi.

1.2.Gender meynstriminqi
Gender problematikasını əks etdirmək nöq-
teyi-nəzərindən strategiya ölkənin gender 
siyasətini tamamlayan sənədi təşkil edir ki, 
bunun da əsas məqsədi həm etnik azlıqlara 
verilmiş qadın hüquqlarının müdafiəsi, ehti-
yacların və inteqrasiyanın təmin olunması, 
həmçinin BMT-nin qadınlarla bağlı Ayrı-Seç-
kiliyin Ləğvi üzrə Komitəsinin tövsiyələrinin 
yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Fəaliyyət 
Planında gender bərabərliyinin aradan qal-
dırılması və qadın hüquqlarının müdafiəsinə 
dəstəyin verilməsi, onların ictimai həyatda 
aktiv iştirakını dəstəkləmək və təşfiq etmək 
kimi məsələlər, həmçinin gender bərabərli-
yinin təmin olunması prosesində kişilərin də 
iştirakı nəzərə alınmışdır.

1.3. Etnik azlıq nümayəndələri 
üçün dövlət administrasiyaları, 

hüquq mühafizə orqanları 
və mexanizmlərinin əlçatan 

olmasının yüksəldilməsi
Qeyd edilmiş məqsədə çatmaq üçün mühüm 
vəzifələri aşağıdakılar təşkil edir: inzibati ic-
raat, istintaq və məhkəmələrin əlçatan olma-
sını təmin etmək; hüquq mühafizə orqan-
larında və Dövlət Qəyyumluq-Qubernator 
Administrasiyası səviyyəsində azlıqların 
nümayəndələrinin iştirakının yaxşılaşdırıl-
ması; etnik azlıqların nümayəndələri üçün 
ictimai xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilmə-
si, həmçinin etnik azlıqların dövlət idarəçiliyi 
mütəxəssislərinin hazırlanması və yenidən 
hazırlanması səviyyəsində iştirakı. 

Bu cəhətdən etnik azlıqların dövlət dilini bil-
məmələri və ya qismən bilmələri, mühüm 
problem olaraq qalmaqdadır, hansı ki, bir 
tərəfdən onların informasion izolyasiya-
sına səbəb olur, digər tərəfdən isə dövlət 
orqanları ilə inzibati icraata təşəbbüs, yerli 
özünüidarə prosesində iştirak, ədalətin tə-
cəlli etməsi və s. kimi hüquqi münasibətlərin 
qurulması prosesində maneələrə çevirilir.
Müvafiq olaraq, müxtəlif dövlət orqanı ilə 
münasibətlərin yaxşılaşdırılması məqsədilə 
Fəaliyyət planı mövcud baryerlərin aradan 
qaldırılmasına və mərkəzi və ya hökumət 
ilə hüquqi münasibətlərin təkmilləşdirilmə-
sinəyardım edəcək tədbirləri nəzərə alır. Bu-
nunla yanaşı, dövlət sektorunda işlə təmin 
olunmuş etnik azlıq nümayəndələrinin dövlət 
dili biliklərinin təkmilləşdirilməsinin təşfiqi də 
əhəmiyyət daşıyır. 

Qeyd edilmiş aralıq məqsədə çatmaq üçün 
mühüm vəzifələri təşkil edir:

- Etnik azlıqların kompakt məskunlaş-
dığı regionlarda etnik azlıq nümayən-
dələri üçün inzibati icraatınəlçatanlığı-
nın yüksəldilməsi

- Etnik azlıq nümayəndələrinin Dövlət 
Qəyyumluq-Qubernatorlar Administra-
siyası səviyyəsində iştirakının yüksəl-
dilməsi;

- Etnik azlıq nümayəndələri üçün ictimai 
xidmətlərin əlçatan olmasının mükəm-

məlləşdirilməsi;

- Dövlət idarəçiliyi və dövlət qulluğunda, 
o cümlədən hüquq mühafizə orqan-
larında, etnik azlıq nümayəndələrinin 
iştirakının təkmilləşməsi və peşəkar 
inkişafı.

1.4.Siyasi qərarqəbuletmə 
prosesində etnik azlıqların 

iştirakının həvəsləndirilməsi
Gürcüstan əhalisi arasında etnik azlıqla-
rın faiz göstəriciləri ilə müqayisədə onların 
ölkənin siyasi institutlarındakı göstəriciləri 
çox aşağıdır. Siyasi qərarın qəbul edilməsi 
prosesi etnik azlıq nümayəndələrinin iştirakı 
baxımından həlledicidir, ilk növbədə də Gür-
cüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının rolu 
qeyd olunmalıdır, çünki o seçki administra-
siyasının hazırlanması çərçivəsində etnik 
azlıq icmalarının nümayəndələrinin seçki 
administrasiyasına cəlb edilməsini davam 
etdirəcək. Seçki hüquqları ilə birlikdə siya-
si partiyalara etnik azlıq nümayəndələrinin 
cəlb olunması məsələsinə də diqqət yetiril-
di. Siyasi partiyalarla bağlı məqsədyönlü si-
yasətin yürüdülməsi də planlaşdırılıb ki, bu 
da öz növbəsində partiya siyahılarına etnik 
azlıq nümayəndələrinin qoşulmasına mara-
ğın artırılmasını təmin etməlidir. Həmçinin 
Fəaliyyət Planı ilə siyasi partiyaların mərkəzi 
və ya regional nümayəndəliklərində fəaliyyət 
göstərən üzvlər vətəndaş inteqrasiyası, et-
nik azlıqların siyasi iştirakı və rəngarəngliyin 
idarə olunması kimi məsələlər üzrə yüksək 
şəkildə maarifləndirilməlidirlər. 

Hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
strategiya çərçivəsində xüsusi idarələrarası 
işçi qrupu da yaradıldı. İşçi qrup etnik azlıqla-
rın siyasi iştirakını dəstəkləyən və beynəlxalq 
praktikada mövcud hüquqi mexanizmləri öy-
rənir, Gürcüstanda bu mexanizmlərdən isti-
fadə imkanlarını müzakirə edir və lazım gəl-
diyi təqdirdə müvafiq təşəbbüsü hazırlayır. 

Qərar qəbul etmə prosesində etnik azlıq-
ların iştirakının təşfiqi məqsədilə Avropa 
təcrübəsinə əsaslanaraq, regional və yerli 
səviyyələrdə İctimai Məsləhət Şuraları ya-
radılacaq. Qərar qəbul edənlər qarşısında 
etnik azlıqların nümayəndələri üçün əhəmiy-
yətli məsələlərin qaldırılması, tövsiyələrin və 
nəticələrin hazırlanması, konkret təkliflərin 
təşəbbüsü, həmçinin dövlət tərəfindən etnik 
azlıqların tələbatları ilə bağlı qərarların və ya 
proqramın monitorinqi və qiymətləndirilməsi 
Şuranın əsas funksiyasını təşkil edir. İctimai 
Məsləhət Şurası vətəndaş cəmiyyəti təşkilat-
ları, icma nümayəndələri və müvafiq dövlət 
strukturlarının iştirakı ilə formalaşacaq. 

Qeyd olunmuş aralıq məqsədlərə çatmaq 
üçün Planda müəyyənləşdirilmiş növbəti və-
zifələr :

- Etnik azlıqlar tərəfindən səsvermənin 
və məlumatlandırılmış seçimin edilmə-
sini təmin etmək; 

- Partiya seçkiləri siyahılarında və siya-
si partiyaların fəaliyyətində etnik azlıq 
nümayəndələrinin iştirakının təşfiqi; 

- Dövlət qulluğunda etnik azlıqların işti-
rakının yüksəldilməsi.

1.5. Etnik azlıq nümayəndələri 
üçün KİV-nin və informasiyanın 

əlçatan olmasının 
yaxşılaşdırılması

Vətəndaş inteqrasiyası prosesinin müvəf-
fəqiyyətli icrası üçün həm etnik azlıqların 
mövzularının işıqlandırılması və onların işti-
rakını təmin etmək, həm də mediada nifrət 
dilindən istifadənin yolverilməzliyi ( belə 
olduğu təqdirdə isə faktlara sərt reaksiya) 
nöqteyi-nəzərdənKİV-ə xüsusi rol verilir. Bu 
kontekstdə dövlət İctimai Yayımın davranış 
məcəlləsinin populyarlaşdırılmasına vahid 
dəstəkgöstərmələri üçünmedia-təşkilatları 
ilə əməkdaşlıq edəcək, bu da öz növbəsin-
də bütün idarələrə bərabərlik və dözümlülük 
prinsiplərinə riayət etmək öhdəliyini verir. Bu-
nunla yanaşı, etnik azlıqların siyasi sosiallığı 
və ümumi vətəndaş inteqrasiyası prosesində 

onlar üçün anlaşılan dildə və ya ana dilində 
informasiyanın əlçatan olmasının yaxşılaşdı-
rılması və vahid informasiya məkanına qo-
şulması mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Qarşıdakı strategiyaİctimai Yayıma media 
və informasiyanın əlçatanlıq komponentinin 
aparıcı funksiyasını həvalə edir, hansı ki, cari 
sosial, iqtisadi və siyasi həyat haqqında etnik 
azlılqarın məlumatlandırılmasını, həmçinin 
ümummilli, demokratik dəyərlərin yayılma-
sını, təzahürünü, milli azlıqaların məsələləri 
ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlılığının yük-
səldilməsini, etnik azlıqların tematikasının 
işıqlandırılması zamanı yüksək peşəkarlıq 
standartlarının tətbiqini dəstəkləməlidir. 

Qeyd edilmiş aralıq məqsədlərə çatmaq 
üçün mühüm vəzifələri təşkil edir:

- Etnik azlıqların dillərində yayım proq-
ramlarının və elektron və ya çap me-
diasının əlçatanlığının təmin edilməsi; 

- Yayım proqramlarında etnik azlıqların 
tematikasının işıqlandırılması və az-
lıqların nümayəndələrinin iştirakının 
təmin olunması;

- Mediada tolerantlıq və mədəni plüraliz-
min dəstəklənməsi.

1.6. Etnik azlıqların hüquqları 
barəsində ictimaiyyətin 

məlumatlandırılmasını təmin 
etmək

Qeyd edilmiş məqsədə nail olmaq “Milli az-
lıqların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” 
Avropa Çərçivə Konvensiyası və onun ye-
rinə yetirilməsi barəsində ictimaiyyətin - həm 
əhalinin çoxluğunun, həm də etnik azlıq ic-
malarının - məlumatlandırılmasını nəzərdə 
tutur. Bu proses həm də dövlət tərəfindən 
“Regional və ya Azlıqların Dillərinə dair Av-
ropa Xartiyası”nın prinsipləri haqqında ic-
timaiyyətin - müxtəlif hədəf qruplarının, o 
cümlədən Dövlət Qəyyumluq-Qubernator 
Administrasiyasının, yerli özünüidarələrin, 
hüquq mühafizə orqanları və digər dövlət 
müəssisələrinin işçilərinin məlumatlandırıl-
ması məqsədilə informasiya kampaniyası-
nın icraatını əhatə edir. Həmçinin, Çərçivə 
Konvensiyası əsasında müəyyənləşdirilmiş 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nəzarət və 
müvafiq hesabatın hazırlanması və təqdim 
olunması da həyata keçiriləcək. 

2. Bərabər sosial və iqtisadi şərait 
və imkanların yaradılması

Bütün vətəndaşların sosial-iqtisadi bərabər-
liyi Gürcüstan qanunvericiliyi ilə qorunur. 
Lakin bəzi səbəblərə görə (dövlət dilini bil-
məmə, coğrafi faktor, sosial və siyasi iştira-
kın aşağı səviyyəsi) etnik azlıq nümayən-
dələrinin öz hüquqlarının həyata keçirilməsi 
və sosial siyasətdən istifadə nöqteyi-nəzə-
rindən qeyri-bərabər şəraitlə üzləşməsi riski 
də mövcuddur. Məhz buna görə, strategiya-
da konkret tədbirlər öz əksini tapmışdır.

Vətəndaş inteqrasiyası nöqteyi-nəzərindən 
etnik azlıqların gürcüdilli əhali ilə və dövlət 
orqanları ilə kommunikasiyasını artıran, elə-
cə də onların sosial xidmətlərdən istifadəsini 
təkmilləşdirən sosial-iqtisadi proqramların 
həyata keçirilməsi də mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Dövlət idarələri öz sektor strategi-
yalarının işlənib hazırlanması, sosial-iqtisadi 
proqramların və xidmətlərin həyata keçiril-
məsi zamanı etnik azlıqların tələbatlarını da 
nəzərə alacaqlar. 

Strategiya Gürcüstan və Avropa Şurası ara-
sında 2014-cü ildə imzalanmış Assosiasiya 
haqqında müqaviləyə əsaslanır ki, onun da 
əsas başlıqlarından biri - “İşlə təmin etmə, 
sosial siyasət və bərabər imkanlar” - sosial 
cəhətdən həssas qruplar üçün, o cümlədən 
etnik azlıq icmaları, inklüziv iş bazarı, sosial 
təhlükəsizlik sistemi, sosial müdafiə, sosial 
qoşulma və anti-diskriminasiya siyasətinin 
həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

2.1. Sosial və regional mobilliyin 
təmin edilməsi
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Strategiya etnik azlıqların sosial və regional 
mobilliyin təmin edilməsini nəzərdə tutur. Bu 
məqsədə çatmaq üçün etnik azlıqların məs-
kunlaşdığı regionlarda infrastrukturun inki-
şafı və işvermənin dəstəklənməsi, həmçinin 
dövlətin sosial proqramları və xidmətləri 
barəsində onların başa düşdükləri dildəmə-
lumatın proaktiv formada verilməsi təmin 
ediləcəkdir. 

2.2. Peşə və yetişkinlərin 
təhsilinin təmin edilməsi

Etnik azlıqların peşə və yetişkinlərin təh-
sili onları əmək bazarında adaptasiya və 
işləmək imkanı ilə təmin edir. Bu məqsədə 
çatmaq üçün müəyyənləşdirilmiş vəzifəyə 
əsasən müvafiq mexanizmlərin hazırlan-
ması yolu ilə peşə müəssisələrində etnik 
azlıqlarının iştirakının yüksəldilməsi nəzərə 
alınmışdır. Bu isə öz növbəsində, keçirilmiş 
təcrübələr əsasında sosial cəhətdən həssas 
qrupların, o cümlədən etnik azlıqların peşə-
kar təhsilin əlçatan olmasının yüksəldilməsi 
məqsədilə müvafiq siyasətin hazırlanma-
sı və tətbiqini nəzərdə tutur. Etnik azlıqlar 
üçün peşə təhsilinin tam və qismən əlçatan 
olmasını yüksəltmək məqsədilə, peşə təhsili 
müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilmə-
si və keyfiyyətli peşə təhsilinin verilməsinin 
təmin edilməsi, ölkə miqyasında yeni peşə 
təhsili müəssisələrinin əsasının qoyulması, 
kolleclər üçün tələbə yataqxanalarında şə-
raitin qurulması, əmək bazarına istiqamət-
lənmiş peşə təhsili proqramlarının təklif 
edilməsidə əhəmiyyət kəsb edir. Yuxarıda 
qeyd olunanlardan başqa, yetişkin əhalinin 
müxtəlif peşə qrupları üçün müvafiq qrupun 
tələbatına uyğun metoddan istifadə edərək 
dövlət dilinin tədrisinin əlçatan olmasını tə-
min etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bu cəhətdən ÜHHŞ - Zurab Jvania adına 
Dövlət İdarəçilik Məktəbinin regional təd-
ris mərkəzinin göstərdiyi xidmət əsasında 
istifadəçilər çevrəsinin genişləndirilməsi və 
ictimaiyyətin geniş təbəqələrinin cəlb edil-
məsi, müəllimlərin mobil qruplarının yara-
dılması və kənd əhalisi üçün dil kurslarının 
təşkil olunması planlaşdırılıb. Həmçinin etnik 
azlıqların peşə inkişafı proqramlarının etnik 
azlıqların vətəndaş inteqrasiyası üzrə ümu-
misiyasətinə uyğun olması, regionun iqtisadi 
inkişafın və əmək bazarının müvafiq peşə 
proqramlarının həyata keçirilməsi də əhə-
miyyətlidir.

3. Keyfiyyətli təhsilin əlçatan 
olmasını təmin etmək və dövlət dili 

biliklərinin yaxşılaşdırılması

Cari sənəd Gürcüstan hökumətinin təhsil və 
dövlət dili sahəsində keçirdiyi siyasəti tama-
milə nəzərə alır.

Həm məktəbəqədər, həm də ümumi, peşə 
və ali təhsilin əlçatanlığının yüksəldilməsi 
və keyfiyyətli təhsilin verilməsi dövlətin pri-
oritet məqsədidir və vətəndaşları arasında 
milli dəyərlərin yayılmasını, iqtisadi rifahı və 
ölkədə vətəndaş bərabərliyi mədəniyyətinin 
yüksəldilməsini şərtləndirir. 

Gürcüstanda ikiyüzdən artıq qeyri-gürcüdil-
li məktəb fəaliyyət göstərir ki, bu da etnik 
azlıqların hüquqlarının müdafiəsi nöqte-
yi-nəzərindən mühüm nailiyyətdir. Lakin qey-
ri-gürcüdilli məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti, 
xüsusilə də dərsliklərin təkmilləşdirilməsi, 
müəllimlərin peşəkarlığının artırılması kimi 
problemlər qalmaqdadır ki, bu da öz növbə-
sində etnik azlıqların mülki, iqtisadi, siyasi və 
regional iştirakını təmin etmək üçün əhəmiy-
yətli ilkin şərtdir. Təhsil sistemi nəinki təkcə 
ölkə vətəndaşlarının sosiallaşmasını və 
gələcək peşə imkanlarını müəyyənləşdirir, o 
həmçinin bu dövlət dilinin öyrənilməsi ilə də 
sıx bağlıdır və bugün vətəndaş inteqrasiya-
sının aşağı keyfiyyətini şərtləndirən başlıca 
faktordur. Cari strategiya yalnız kompakt 
məskunlaşmış yox, hətta dispersiv yaşayan 
qruplarla da bağlı təhsil siyasətini əhatə edir 
və onların ehtiyaclarına istiqamətlənmişdir. 
Müvafiq olaraq, etnik azlıqların maraqlarını 
nəzərə alaraq, işlənib hazırlanmış daha ef-
fektiv tədbirlər vasitəsilə sənəd keyfiyyətli 
təhsilin əlçatan olması üçün real imkanlar 

yaradır. 

3.1. Məktəbəqədər təhsilin 
əlçatan olmasının yüksəldilməsi

Qeyd olunmuş aralıq məqsədə çatmaq üçün 
infrastrukturun mükəməlləşdirilməsi, tədris 
resurslarının yaradılması və müəllimin, inzi-
bati heyətin peşəkar inkişafı yolu ilə məktə-
bəqədər təhsil pilləsində keyfiyyətli təhsilin 
təmin olunması yolu ilə keyfiyyətli təhsilin 
təmin edilməsi. 

Məktəbəqədər təhsilin əlçatan olması və 
keyfiyyətli məktəbəqədər təhsil həm koqni-
tiv, sosial qabiliyyətlər və kompetensiyala-
rın, həm də linqvistik qabiliyyətlərin inkişafı 
üçün, öz növbəsində məktəb təhsilinə ha-
zırlıq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Bu 
cəhətdən, ilk növbədə, tədrisin müxtəlif mo-
delləri,müvafiq inkişaf standartı və məktəbə 
hazırlıq planı əsasında məktəbəqədər təhsi-
lin xüsusi proqramının işlənib hazırlanması 
əhəmiyyət kəsb edir. İşlənib hazırlanmış 
proqramın həyata keçirilməsi üçün məktə-
bəqədər müəssisələrdə müvafiq infrastruk-
tur, eləcə də tədris resursları lazımdır. Bu 
məqsədə çatmaq üçün həmçinin rəhbərlər 
və pedaqoqlar üçün yardımçı tədris resurs-
larının hazırlanması, müəllimlərin yenidən 
hazırlanması mühüm əhəmiyyətə malikdir.

3.2. Həm dövlət, həm də Ana 
dilində keyfiyyətli ümumi təhsilin 

əlçatanlığının yüksəldilməsi
Vətəndaş inteqrasiyasının əhəmiyyətli ilkin 
şərtlərindən biri qeyri-gürcüdilli məktəblərdə 
təhsilin təkmilləşdirilməsi, həm dövlət, həm 
də ana dilində keyfiyyətli təhsilin əlçatan 
olmasını təmin etməkdir. Fəaliyyət planı ilə 
müəyyənləşdirilmiş tədbirlər aşağıdakı və-
zifələrin yerinə yetirilməsinə yönəlibdir: Milli 
Tədris Planı və dərsliklərin təkmilləşdirilmə-
si və əlçatanlığının yüksəldilməsinin təmin 
edilməsi; qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimlə-
rinin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi; 
məktəb administrasiyasının peşəkar inkişafı 
və ikidilli təhsil islahatlarının dəstəklənməsi; 
etnik azlıq nümayəndələri üçün dövlət dili 
tədrisinin yaxşılaşdırılmasının dəstəklənmə-
si, o cümlədən onların ana dilinin qorunub 
saxlanmasının təmin edilməsi.

Məktəb dərsliklərinin Gürcüstanda mövcud 
rəngarəngliyi əks etdirməsi, stereotiplər və 
diskriminasiya elementlərini ehtiva etməmə-
si də əhəmiyyətli məsələdir.Təkmilləşdirilmiş 
ikidili dərsliklər hazırlanmalı və nəşr olunma-
lıdır. Fəaliyyət planı bu istiqamətdə bir sıra 
tədbirlərin həyata keçirilməsini də nəzərdə 
tutur.

Keyfiyyətli təhsilin verilməsi üçün mühüm 
ilkin şərtlərdən biri də müəllimlərin peşəkar 
yenidən hazırlığıdır. Etnik azlıqların hüquqla-
rının müdafiəsi kontekstində göstərilənlər ilk 
öncə, qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimlərinin 
peşəkar inkişafı siyasətinin işlənib hazırlan-
masını, onlar tərəfindən dövlət dilini bilmə, 
həmçinin gələcək müəllimlərin hazırlanma-
sını nəzərdə tutur. Qeyri-gürcüdilli məktəb 
müəllimlərinin, şagirdlərin dövlət dilini öyrən-
mələrinin təmin edilməsi, həmçinin onların 
ana dillərini qoruyub saxlamasına qayğının 
göstərilməsi vacibdir və prioritet təşkil edir. 

3.3. Ali təhsilin əlçatan olmasının 
yüksəldilməsi

Etnik azlıqların gənc nümayəndələri üçün 
Gürcüstanda keyfiyyətli ali təhsil almaq im-
kanlarının yaradılması mühüm prioritet təşkil 
edir. Qüvvədə olan güzəştli siyasət (“1+4” 
sxemi) etnik azlıq nümayəndələrinin ali təh-
silin əlçatan olmasının mükəmməlləşdirilmə-
sində öz töhfəsini vermiş və müvafiq olaraq, 
siyasət davam etdiriləcək və onun növbəti 
təkmilləşməsi də baş verəcəkdir. Fəaliyyət 
Planı ilə Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyinin 
öhdəlikləri də nəzərə tutulub - gürcü dili bilik-
lərinin qiymətləndirilməsi sistemi və müvafiq 
alətlərin hazırlanması. Güzəştli sxem vasitə-
silə məzunların qeyri-gürcüdilli məktəblərdə 
tədris prosesinə qoşulması, həmçinin elə 
bir universitet tədris proqramlarının inkişaf 
etdirilməsi və maliyyələşdirilməsi mühüm 
əhəmiyyət daşıyır, hansılar ki, qeyri-gürcü-
dilli məktəblərdə ümumi təhsilin keyfiyyəti-

nin yüksəldiməsinə, ana dili və dövlət dilinin 
tədrisinə və etnik azlıq nümayəndəsi olan 
gənclərin Gürcüstanın prioritet sahələrində 
işlə təmin olunmasına xidmət edir. Ali təhsi-
lin güzəşt sxemi qeyri-gürcüdilli məktəblərdə 
gürcü dili bilikləri və ümumi təhsil səviyyəsi 
yüksələnə qədər davam edəcək.

4.. Etnik azlıqların mədəniyyətinin 
qorunub saxlanılması və tolerant 
mühitin təmin edilməsi
Strategiya ilə müəyyənləşdirilmiş müdafiə 
etnik azlıqların mədəni identikliyinin tər-
kib elementlərinə -dil, ənənələr, yaradıcılıq 
nümunələri və mədəni irsin qorunmasına 
və inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənmişdir. 
Bununla yanaşı, etnik azlıqların mədəniy-
yətlərinin populyarlaşdırılması vətəndaş 
inteqrasiyasına - əhalinin əsas hissəsində 
rəngarənglik və tolerantlıq dəyərlərinin möh-
kəmləndirilməsinə yardım edəcək.

Qeyd edilmiş strataji məqsədə çatmaq üçün 
aralıq məqsədləri təşkil edir:

4.1.Mədəniyyət üzrə siyasətin 
işlənib hazırlanması və həyata 
keçirilməsində etnik azlıqların 
rolunun və əhəmiyyətinin əks 

etdirilməsi;
4.2. Etnik azlıqların mədəni 

irsinin qorunması və 
populyarlaşdırılması;

4.3.Mədəni rəngarəngliyin təşfiqi.
Qeyd edilmiş məqsəd etnik azlıqların maddi 
və qeyri-maddi mədəni dəyərlərinin müda-
fiəsini və inkişafının dəstəklənməsini nəzər-
də tutur. Xüsusən də etnik azlıqların mədəni 
abidələrinin siyahıya alınması və inventarla 
təmin olunmasının davam etdirilməsi, abi-
dələrin möhkəmləndirilməsi və restavrasiya-
sı, eləcə də teatrların və muzeylərin fəaliy-
yətinin dəstəklənməsi, kitabxana tolerantlığı, 
interaktiv-təhsil inteqrasiya aləti şəklində isti-
fadəsi nəzərdə tutulur. Mədəni rəngarənglik 
həmçinin etnik azlıq nümayəndələri, xüsu-
silə də gənclər tərəfindən gürcü mədəniyyəti 
ilə yaxından tanışlığı əhatə edir.

III.Strategiyanın həyata keçirilməsi, 
hesabatlar, monitorinq və 
qiymətləndirmə üsulları

Strategiyaya Fəaliyyət Planı da əlavə olun-
muşdur və bununla 2015-2020-ci illəri əhatə 
edən dövr üçün konkret vəzifələr, proqram-
lar və ümumi xarakterli tədbirlər nəzərdə tu-
tulmuşdur. Bununla yanaşı, hər ilin sonunda 
cavabdeh idarələr növbəti il üçün fəaliyyət 
planını tərtib edirlər, fəaliyyət planında qar-
şıdakı strategiya ilə müəyyənləşdirilmiş və-
zifələr və ümumi tədbirlərə müvafiq olaraq, 
artıq əldə edilmiş nəticələr və aşkarlanmış 
boşluqları nəzərə almaqla konkret layihələr 
və tədbirlər öz əksini tapacaqdır. Strategiya 
ilə müəyyənləşdirilmiş vəzifələr və tədbir-
lərin həyata keçirilməsinin monitorinqi və 
fəaliyyəti haqqında hesabatın təmin edil-
məsi üçün Dövlət İdarələrarası Komissiya 
yaradılır və bu komissiyanıBarışıq və Vətən-
daş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan 
Dövlət Naziri Aparatı koordinasiya edəcək. 
Strategiya və fəaliyyət planı əsasında müəy-
yənləşdirilmiş məqsəd və vəzifələri yerinə 
yetirilməsi öhdəliyi qoyulmuş bütün əsas 
dövlət idarələri Komissiyanın tərkibində 
göstəriləcəkdir. Bu idarələrə aiddir: Ədliyyə 
Nazirliyi, Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyi, 
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi, Gürcüstan 
Mədəniyyət vı Abidələrin Mühafizəsi Nazirli-
yi, Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruk-
tur Nazirliyi, Gürcüstan İdman və Gənclərlə 
İş üzrə Nazirlik, Gürcüstan Əmək, Səhiyyə 
və Sosial Müdafiə Nazirliyi, Gürcüstan Cə-
zaçəkmə və Probasiya Nazirliyi, Gürcüstan 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi; Tbilisi şəh. bələ-
diyəsi və Batumi şəh. bələdiyyəsi Sakrebu-
loları; ÜHHŞ - Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi 
Polis Akademiyası, ÜHHŞ - D.Ağmaşenebe-
li adına Milli Müdafiə Akademiyası, Kvemo 
Kartli, Samsxe Cavaxeti və Kaxeti regionla-
rının Dövlət qəyyumluq-Qubernator Admi-
nistrasiyaları, İctimai Yayım və Gürcüstan 
Mərkəzi Seçki Komissiyası.

Komissiyanın işinə həmçinin Gürcüstanın 

Xalq Müdafiəçisi Aparatı yanında Milli Azlıq-
lar Şurası da qoşulacaq. Dövlət İdarələrara-
sı Komissiya çərçivəsində tematik işçi qrup-
ları öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bu 
format müxtəlif məsələlərin müzakirəsinə 
qeyri-hökumət təşkilatlarının, ekspertlərin 
və digər maraqlanan şəxslərin qoşulmasına 
imkan yaradır.

Qeyd edilmiş cavabdeh idarələr öz kompe-
tensiyaları çərçivəsində strategiya və fəa-
liyyət planının həyata keçirilməsini təmin 
edirlər.

Strategiyanın həyata keçirilməsinə mane ola 
biləcək risk-faktorların da nəzərə alınması 
mühüm məsələ təşkil edir. Beynəlxalq və ya 
regional iqtisadi qeyri-stabillik, həmçinin re-
gionlarda neqativ siyasi hadisələrin inkişafı 
və yaxud digər fors-major vəziyyətin yaran-
masıı bu cür faktorlar sırasında ola bilər və 
bu ölkənin maliyə-iqtisadi durumuna mənfi 
təsir göstərəcək. Hərçənd, yaxın keçmiş 
ona şahidlik edir ki, ölkəhüdudlarından kə-
nar yaranmış neqativ hadisə və ya proseslər 
vətəndaş inteqrasiyası istiqamətində apa-
rılan dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini 
ləngitmədi və ya ciddi təhlükə yaratmadı. 

Strategiyanın işlənib hazırlanması prose-
sində QHT-lər, beynəlxalq təşkiatların nü-
mayəndələri, ekspertlər və müxtəlif etnik 
azlıq qrupları iştirak etdilər və onların tələb 
və təkliflərini nəzərə almaqla strateji və ara-
lıq məqsədlər, həmçinin müvafiq məqsəd və 
vəzifələr müəyyənləşdirildi. Müvafiq olaraq, 
fəaliyyət planı həmçinin vətəndaş inteqrasi-
yasının effektiv həyata keçirilməsi istiqamə-
tində bir sıra tədbirləri nəzərə alır. Fəaliyyət 
planının monitorinqi və yerinə yetirilməsi 
üzrə qiymətləndirmə prosesinə etnik azlıq-
ların cəlb olunması da mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi ya-
nında mövcud Milli Azlıqlar Şurası 2014-cü 
ilin dekabrında “Dözümlülük və Vətəndaş 
İnteqrasiyası üzrə Milli Konsepsiya və 2009-
20140cü illər üçün Fəaliyyət Planı”nın həya-
ta keçirilməsi hesabatı haqqında alternativ 
monitorinqin nəticələrini təqdim etdi. Gürcüs-
tan hökuməti Fəaliyyət Planının yerinə ye-
tirilməsi üzrə alternativ monitorinqin həyata 
keçirilməsini, müvafiq hesabat və tövsiyələ-
rin (Milli Azlıqlar Şurası, eləcə də maraqla-
nan aktorlar tərəfindən) dərc olunmasını 
salamlayır. 

Bununla yanaşı, cari strategiya vətəndaş in-
teqrasiyası və etnik azlıqların hüquqlarının 
müdafiəsi məsələlərinin qiymətləndirilməsini 
və monitorinqinin əlavə mexanizmlərini də 
nəzərə alır. Strategiyanın qüvvədə qalma 
müddəti ərzində iki hərtərəfli qiymətləndir-
mə (kəmiyyət və keyfiyyət): aralıq və ye-
kun qiymətləndirmə (strategiyanın həyata 
keçirilməsi başa çatdığında)keçiriləcəkdir. 
Qiymətləndirmənin məqsədini müqayisə 
aparmaq imkanı yaradan və öncədən işlənib 
hazırlanmış,elmi cəhətdən əsaslandırılmış 
indikatorlardan istifadə edərək strategiya ilə 
müəyyənləşdirilmiş məqsəd və vəzifələrin 
həyata keçirilməsi üzrə uzunmüddətli təsiri-
nin yoxlanılması təşkil edir. 

Qiymətləndirmə bütün strateji məqsədlər 
üçün Fəaliyyət planında formalaşdırılmış 
“məqsəd indikatoru” (hansılar ki, müvafiq 
sahə mütəxəssisləri tərəfindən işlənib hazır-
lanacaq) əsasında keçiriləcək. Qiymətlən-
dirməni müvafiq təcrübəyə malik aktor ke-
çirəcəkdir. Bununla yanaşı, hər ilin sonunda 
Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri 
üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı, Dövlət 
İdarələrarası Komissiyanın üzvləri ilə birgə, 
strategiya və illik fəaliyyət planı ilə nəzərdə 
tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilmə “indika-
torlarına” əsaslanaraq monitorinq və hesa-
batlarla təmin edir. Monitorinq və hesabatla-
rın nəticələri cavabdeh idarələr, QHT-lər və 
beynəlxalq təşkilatlarla birgə müzakirə edilə-
cək və onlar həm planın yerinə yetirilməsinin 
müşahidəçiləri, həm də planla müəyyənləş-
dirilmiş müəyyən tədbirləri həyata keçirən-
lərdir.
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Aralıq 
məqsəd Vəzifə Fəaliyyət/tədbir İndikator Cavabdehlik daşıyan idarə
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1.1.1.1.   Sosial cəhətdən həssas etnik azlıqların 
məsələləri üzrə Dövlət İdarələrarası işçi qrupunun 

yaradılması

1.1.1.1  İşçi qrupun keçirdiyi görüşlər və 
fəaliyyəti üzrə hesabatlar, aşkarlanmış 

problemlər

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi 
Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət 

Naziri Aparatı;
Dövlət İdarələrarası Komissiyası 20

15
–2

01
7

1.1.1.2  Doğum və şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan 
şəxslər üçün müvafiq tədbirlərin keçirilməsi 
(tədbirlər onların sənədləşməsini təmin edir)

1.1.1.2 Sənədləri olmayan şəxslərin sayının 
azaldılması; verilmiş sənədlərin miqdarı Gürcüstan Ədliyyə Naziri

20
15

-2
02

0

1.1.1.3. Təhsil proqramlarında azsaylı etnik 
azlıqların ehtiyaclarının təsviri

1.1.1.3 Həyata keçirilmiş proqramlar üzrə 
hesabatlar (hesabatda iştirak edən şagirdlərin 

sayı göstərilir)
Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

20
15

-2
02

0

1.1.1.4 Mədəni rəngarəngliyin mühafizəsi nöqte-
yi-nəzərdən nəşriyyat işinin dəstəklənməsi

1.1.1.4  Ölkənin mədəni rəngarəngliyini əks 
etdirən hazırlanmış və nəşr olunmuş materi-

allar

Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin 
Mühafizəsi Nazirliyi

20
15

-2
01

7

1.1.1.5 Azsaylı etnik  qrupların dillərinin öyrənilmə-
si standartının yaradılması və inkişafı

1.1.1.5  Xüsusi proqramla müəyyənləşdirilmiş  
məktəblərdə azsaylı etnik qrupların dilləri 

öyrənilir
Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

20
15

-2
01

8
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1.2.1.1 Etnik azlıqların sıx məskunlaşdığı region-
larda gender bərabərliyi məsələləri istiqamətində 

kompaniyaların təşkil olunması

1.2.1.1 Etnik azlıqların nümayəndələrinin 
gender bərabərliyi məsələləri ilə bağlı məlu-

matlandırılması

Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş 
üzrə Nazirlik;

Yerli özünüidarə orqanları;
ÜHHŞ –David Ağmaşenebeli adına 

Milli Təhlükəsizlik Akademiyası 20
15

-2
01

7

1.
2 

G
en

de
r m
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nst

rim
in

qi

Regional inkişaf siyasətinin həyata 
keçirilməsindəgender bərabərliyinin dəstəklənməsi 

Yerli  dövlət və qeyri-hökumət strukturlarında 
qadınların sayı

Dövlət qəyyumluq-Qubernator 
Administrasiyası

20
15

-2
02

0

1.2.1.3 Qadın liderlərin üzə çıxarılması və həvəsləndirilməsi məqsədilə qısamüddətli təlim 
proqramlarının tətbiqi

Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş 
üzrə Nazirlik;

1.2.1.3Müəyyənləşdirilmiş qadın-liderlər və onların  ictimaiyyətin həyatında aktiv iştirakı 
Gürcüstan qəyyumluq-Qubernator  

Administrasiyası
Yerli özünüidarə orqanları

20
15

-2
01

7
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1.3.1.1 Dövlət dilini bilməyən vətəndaşlara ictimai 
müəssisələrə təqdim etmək üçün, qeyri-dövlət 

dilində tərtib edilmiş elanların və sənədlərin 
tərcümə olunması məqsədilə müvafiq hüquqi akt 

layihəsinin hazırlanması

1.3.1.1 Təqdim olunacaq sənədlərlə bağlı 
çətinliklərin aradan qaldırılması

Dövlət Qəyyumluq-Qubernartor 
Administrasiyası; Yerli özünüidarə 

orqanları

20
15

-2
02

0
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1.3.2.1Etnik azlıq nümayəndələrinin iştirakı ilə  
Dövlət Qəyyumluq-Qubernator Administrasiyası 

yanında Konsultasiya Şurasının formalaşdırılması

1.3.2.1 Konsultasiya Şurasının tərkibinin 
analizi, görüşlərin sayı və dövriliyi, müzakirə 
edilmiş məsələlər, qəbul olunmuş qərarlar

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi 
Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət 
Naziri Aparatı; Dövlət Qəyyumluq-

Qubernator Administrasiyası

20
15

1.3.2.2 Dövlət Qəyyumluq-Qubernatorlar 
Administrasiyasının müxtəlif işlərində yerli etnik 

azlıq nümayəndələrinin iştirakının dəstəklənməsi

1.3.2.2 Dövlət Qəyyumluq-Qubernatorlar 
Administrasiyasının müxtəlif işlərində yerli 

etnik azlıqların sayının analizi

Dövlət Qəyyumluq-Qubernator 
Administrasiyası

20
15

-2
02

0

1.3.2.3 Dövlət Qəyyumluq-Qubernatorlar 
Administrasiyasında etnik azlıq nümayəndələri 

üçün staj proqramlarının tətbiqi

1.3.2.3 Dövlət qəyyumluq-Qubernator 
Administrasiyasının müxtəlif işlərində yerli 
etnik azlıqlardan ibarət stajorların sayının 

analizi

Gürcüstan hökuməti;
Dövlət qəyyumluq-Qubernator 

Administrasiyası 20
15
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 1.3.3 Etnik azlıq nümayəndələri 
üçün ictimai xidmətlərin əlçatan ol-

masının yaxşılaşdırılması

1.3.3.1 İctimai xidmətlərin və cari dövlət proqram-
ları (psixo-sosial reabilitasiya proqramları, ən yeni 
qanunvericilik tənzimləmələri) haqqında infor-
masiya materialları və media məhsullarının etnik 
azlıqların dillərində hazırlanması və regionlarda 
yayılması; informasiya görüşlərinin keçirilməsi.

1.3.3.1 Etnik azlıqlar tərəfindən ictimai xid-
mətlərdən və proqramlardan istifadə göstəri-
ciləri, benefisiarların miqdarı

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi 
Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət 
Naziri Aparatı; Gürcüstan Ədliy-
yə Nazirliyi; Gürcüstan İdman və 
Gənclərlə İş üzrə Nazirlik; Gürcüs-
tan Təhsil və Elm Nazirliyi; Yerli 
özünüidarə orqanları; Gürcüstan 
Cəzaçəkmə və Probasiya Nazirliyi; 
İctimai Yayımdan tələb olunsun

20
15

-2
01

7

1.3.3.2 Etnik azlıq nümayəndəsi olan təqsirkarın/
məhkumun öz hüquqları barəsində məlumatlan-
dırılması

1.3.3.2 Təqsirkarlar/məhkumlar informasiya 
materialları ilə təmin olunurlar Gürcüstan Cəzaçəkmə və Proba-

siya Nazirliyi

20
15

-2
02

0
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1.3.4.1 Etnik azlıqlara ayrılmış dövlət qulluqçuları 
üçün tədris proqramlarının işlənib hazırlanması 

1.3.4.1 ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət 
İdarəçilik  Məktəbində etnik azlıq nümayən-
dələrinin göstəriciləri

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi; 
ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət 
İdarəçilik  Məktəbi və məktəbin regional 
tədris mərkəzləri; Barışıq və Vətəndaş 
Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan 
Dövlət Naziri Aparatı; 20

15
 -2

02
0

1.3.4.2 Etnik azlıqlara aid edilmiş gənclərin dövlət 
idarələrindədövri iş təcrübəsi keçməklə təmin 
edilməsi

1.3.4.2 Müxtəlif dövlət strukturlarına qəbul 
olunmuş stajorların sayı və onların işlə təmi-
nolunma göstəriciləri

ÜHHŞ –Dövlət Qulluğu Bürosu;
Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələlə-
ri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı; 
Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi;
Gürcüstan İnfrastruktur və Regional İn-
kişaf Nazirliyi; Gürcüstan Mədəniyyət və 
Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi; Gürcüstan 
Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirli-
yi; Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi; Gürcüstan 
İdman və Gənclərlə İş üzrə Nazirlik; Yerli 
özünüidarə orqanları

20
15

–2
01

7
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ı 1.3.5.1Dövlət dilinin tədrisi  proqramının üç səviy-

yəsi (A1, A2, B1) çərçivəsində etnik azlıqlar üçün 
ayrılmış dövlət qulluqçularının yenidənhazırlan-
ması

1.3.5.1 Hazırlıq keçmiş etnik azlıq nümayən-
dəsi olan dövlət qulluqçusu tərəfindən dövlət 
dilini bilmə səviyyəsi

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət 
İdarəçilik Məktəbi 20

15
-2

02
0

1.3.6Hüquq mühafizə orqanlarında 
etnik azlıq nümayəndələrinin cəlb 

edilməsi

1.3.6.1 Müvafiq ali təhsil müəssisələrində etnik 
azlıq nümayəndələrinin hazırlanması

1.3.6.1 Hüquq-mühafizə orqanlarında etnik 
azlıq nümayəndələrinin məşğulluq səviyyə-
sinin yüksəldilməsi

ÜHHŞ –Gürcüstan Daxili İşlər 
Nazirliyi Akademiyası; Gürcüstan 
Daxili İşlər Nazirliyi 20

15
–

20
20
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ı 1.4.1.1 Seçki prosedurları ilə bağlı materialların 
azlıqların dillərinə tərcümə olunması

1.4.1.1 – 1.4.1.3 Etnik azlıqlararasında 
seçki prosedürləri və seçki subyektlərini 
tanınma məsələləri ilə bağlı keçirilmiş 

sorğuların nəticələri

Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissi-
yasından tələb edilsin

20
15

-2
01

7

1.4.1.2 Azlıqların dillərində audio, video və in-
ternet materialların  hazırlanması vəyayılması; 
müvafiq materialın Gürcüstan Mərkəzi Seçki Ko-
missiyasının yerli resurs-mərkəzlərinə ötürülməsi

1.4.1.3  Vətəndaş təşkilatlarına və azlıqların 
icmalarına seçkilərin əhəmiyyəti barəsində in-
formasiya kampaniyasının yaradılması və seçki 
mədəniyyətinin gücləndirilməsi məqsədilə kiçik 
qrantların verilməsi

1.4.1.4 Etnik azlıqlara aid edilmiş seçki admi-
nistrasiyası üzvlərinin seçki prosedürləri ilə bağlı 
hazırlanması

1.4.1.4 Tədris mərkəzində peşəkarlığı artı-
rılmış etnik azlıq nümayəndələrinin sayı

Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissi-
yasından tələb olunsun, Gürcüstan 
Mərkəzi Seçki Komissiyası Tədris 
Mərkəzi

20
15

–
20

17
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i 1.4.2.1 Mədəni və etnik rəngarəngliyin idarə 
olunması məsələləri üzrə siyasi partiyalar üçün 
təlim kurslarının yaradılması

1.4.2.1 Siyasi partiyaların proqramlarının və 
seçkiqabağı platformaların, partiya liderləri-
nin çıxışlarının öyrənilməsi

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi 
Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət 
Naziri Aparatı; Dövlət İdarələrarası 
Komissiya 20

15
–2

01
8

1.4.2.2Siyasi partiyalar üçün vətəndaş inteqrasi-
yası və etnik azlıqların idarə olunmasının Avropa 
təcrübəsi haqqında dərsliyin yaradılması

1.4.2.2 Dərsliyin hazırlanması və nəşri; 
Siyasi partiyalar vətəndaş inteqrasiyası 
siyasətinin həyata keçirilməsinin Avropa 
təcrübəsi ilə tanış olurlar

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi 
Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət 
Naziri Aparatı; Dövlət İdarələrarası 
Komissiya; Beynəlxalq təşkilatlar

20
15

-
20

17

1.4.3 Siyasi iştirak üçün 
hüquqi bazanın təkmilləş-
dirilməsi

1.4.3.1 İdarələrarası işçi qrupu tərəfindən bey-
nəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla etnik azlıq nü-
mayəndələri üçün siyasi iştirakın gücləndirilməsi 
məqsədilə optimal modelin işlənib hazırlanması

1.4.3.1 Qanunvericiliyin analizi (“Siyasi bir-
liklər haqqında” Gürcüstan qanunu, Gürcüs-
tan Seçki Məcəlləsi, Yerli özünüidarəetmə 
məcəlləsi)

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi 
Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət 
Naziri Aparatı; Dövlət İdarələrarası 
Komissiyası; Gürcüstan hökuməti 20

15
–2

01
7
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1.5.1 Azlıqların dillərində 
yayım proqramlarının və 
elektron/çap mediasının 
əlçatan olmasının təmin 
edilməsi 

1.5.1.1 Etnik azlıqların dillərində media 
məhsullarının maliyyələşdirilməsi və etnik 
azlıqlarla məskunlaşmış regionlarda onların 
yayılmasını təmin etmək

1.5.1.1  Etnik azlıqların kompakt 
məskunlaşdığı regionlarda azlıqların 
dillərində media məhsullarının əlçatan 
olmasının analizi

İctimai Yayımdan tələb olunsun; 
Gürcüstan Maliyyə Nazirliyi; Yerli 
özünüidarə orqanları

20
15

-2
01

7

1.5.1.2 Təqsirkarların/məhkumların müvafiq 
dövri mətbu nəşrləri ilə təmin olunması

1.5.1.2–1.5.1.3 Təqsirkarların. məhkumların 
məlumatlılığı Gürcüstan Cəzaçəkmə və 

Probasiya Nazirliyi

20
15

-2
02

0
20

16
-2

02
0

1.5.1.3Təqsirkarların/məhkumların müvafiq 
dövlət yayımı ilə təmin edilməsi
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1.5.2 Yayım 
proqramlarında etnik 
azlıqların dillərində 

məzmunun yayımlanması 
və iştirakının təmin 

edilməsi

1.5.2.1 Etnik azlıqların dillərində ictimai yayımda 
verilişlərin hazırlanması üçün həvəsləndirilməsi

1.5.2.1 Etnik azlıqların dillərində 
hazırlanmış verilişlər İctimai Yayımdan tələb edilsin

20
15

-
20

17

1.5.2.2  Etnik azlıq nümayəndələrinin iştirakı 
və onların problemlərinin aktiv surətdə 
işıqlandırılması

1.5.2.2 İctimai Yayımda yayımlanan 
verilişlərin analizi İctimai Yayımdan tələb edilsin 

20
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1.5.3 Mediada 
tolerantlığın və mədəni 
plüralizmin tətbiqinin 

dəstəklənməsi

1.5.3.1 İctimai Yayımın Davranış Məcəlləsinin 
populyarlaşdırılması

1.5.3.1 İctimai Yayımın Davranış Məcəlləsi 
barəsində maraqlı olan tərəflərin iştirakı ilə 
keçirilmiş görüşlər

İctimai Yayımdan tələb edilsin
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7
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1.6.1.1 Paytaxtda və regionlarda “Milli 
azlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa 

Çərçivə Konvensiyası barəsində informasiya 
kampaniyasının başladılması; Həyata keçirilmiş 
təlim proqramlarında etnik azlıqların hüquqları 

haqqında məlumatın təsvir edilməsi

1.6.1.1 Müxtəlif regionlarda və dövlət 
idarələrinə əsasən “Milli azlıqların müdafiəsi 
haqqında” Avropa Çərçivə Konvensiyasının 
məğzi, əhəmiyyəti və zərurətləri haqqında 

sorğunun nəticələri

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi 
Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət 
Naziri Aparatı; Yerli özünüidarə 
orqanları; ÜHHŞ –Gürcüstan 

Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyası 20
15

-2
02

0

1.6.1.2 “Milli azlıqların müdafiəsi haqqında” 
Avropa Çərçivə Konvensiyası əsasında 

götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə 
nəzarət və müvafiq hesabatın hazırlanması və 

təqdim olunması

1.6.1.2 “Milli azlıqların müdafiəsi haqqında” 
Avropa Çərçivə Konvensiyasının yerinə 

yetirilməsi hesabatının analizi

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi 
Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət 
Naziri Aparatı; Gürcüstan Xarici 

İşlər Naziriliyi 20
15

-2
02

0

1.6.1.3 “Regional və ya azlıqların dilləri 
haqqında” Avropa Xartiyası ilə tanış olmaq 

məqsədilə informasiya kampaniyasının 
başladılması; “Regional və ya azlıqların dilləri 

haqqında” Avropa Xartiyası ilə əlaqədar 
Gürcüstan Respublikasının üzərinə götürdüyü 
öhdəliklərlə bağlı tövsiyələr işləyib hazırlayan 

İdarələrarası Komissiyanın fəaliyyətinin davam 
etdirilməsi 

1.6.1.3 Müxtəlif regionlara və dövlət 
idarələrinə əsasən “Regional və ya 
azlıqların dilləri haqqında” Avropa 
Xartiyasının məğzi, əhəmiyyəti və 
zərurətləri barəsində ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması “Regional və ya 
azlıqların dilləri haqqında” Avropa Xartiyası 

ilə  əlaqədar Gürcüstan Respublikasının 
üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı 

tövsiyələr işləyib hazırlayan İdarələrarası 
Komissiyanın fəaliyyətinin analizi

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi 
Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət 
Naziri Aparatı; Yerli özünüidarə 

orqanları 20
15

-2
01

6
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i 1.6.2.1 Etnik azlıq nümayəndələrinin hüquqları 

və antidiskriminasiya qanunvericiliyi ilə 
bağlı  dövlət qulluqçularının treninqlərlə və 

materiallarla təmin edilməsi 

1.6.2.1 Yenidənhazırlıq görmüş işçilərn sayı

ÜHHŞ –Gürcüstan Ədliyyə Tədris 
Mərkəzi; Gürcüstan Cəzaçəkmə 

və Probasiya Nazirliyi; ÜHHŞ 
- Cəzaçəkmə və Probasiya 

Tədris Mərkəzi; Gürcüstan Xalq 
Müdafiəçisi aparatından tələb 

edilsin
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1.6.2.2Etnik azlıqlardan olan məhkumların öz 
hüquqları barəsində məlumatlandırılması

1.6.2.2 Məhkumlar öz hüquqları barəsində 
məlumata malikdirlər

Gürcüstan Cəzaçəkmə və 
Probasiya Nazirliyi; ÜHHŞ - 

Cəzaçəkmə və Probasiya Tədris 
Mərkəzi;

20
16

-
20

20

Strateji məqsəd 2. Bərabər sosial və iqtisadi şəraitin və imkanların yaradılması 

Aralıq 
məqsəd Vəzifə Fəaliyyət/tədbir İndikator Cavabdehlik daşıyan idarə

Yerinə 
yetirilmə 
müddəti

2.
1.
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ı 2.1.1Etnik azlıq nümayəndələrinin 
iqtisadi vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına dəstəyin 
göstərilməsi

2.1.1.2 Əmək bazarı informasiya 
sistemi göstəricilərinin analizinin 

nəticələrinin əlçatan olmasını təmin 
etmək

2.1.1.1Etnik azlıqların kompakt 
məskunlaşdığı regionlarda 

infrastrukturun inkişaf etdirilməsi 
və işlə təmin olunmaya dəstəyin 

verilməsi; sahibkarların və 
biznesin dəstəklənməsi

2.1.1.1 Gürcüstanın müxtəlif 
regionlarında həyata keçirilmiş 

layihələrin miqdarı; yerli əhalinin 
işlə təmin olunmasının analizi

Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur 
Nazirliyi;

Gürcüstan qəyyumluq-Qubernator 
Administrasiyası 20

15
-2

01
7

2.1.1.2  Etnik azlıqlarla kompakt 
məskunlaşmış regionların 
əhalisinin digər regionlarla 
iqtisadi münasibətlərinin 

inkişafının analizi

Gürcüstan Regional İnkişaf və 
İnfrastruktur Nazirliyi;

Gürcüstan qəyyumluq-Qubernator 
Administrasiyası
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8

2.1.2Etnik azlıq nümayəndələrinin 
sosial vəziyyətlərinin 

yaxşılaşdırılmasına dəstəyin 
verilməsi

2.1.2.1 Sosial xidmətlər və 
dövlət proqramları (səhiyyə, 

regioanl inkişaf, kənd 
təsərrüfatı) haqqında məlumatın 

verilməsi

2.1.2.1 
Dövlət xidmətlərindən istifadə 

edən əhalinin sayı, dövlət 
proqramlarına cəlb olunmuş 

şəxslərin sayı

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri 
üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;

Gürcüstan Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə 
Nazirliyi;

Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi;
Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur 

Nazirliyi;
Yerli özünüidarə orqanları
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2.1.3Peşəkar təhsilin və yaşlılara 
təhsilin verilməsinin təmin edilməsi

2.1.3.1Peşəkar təhsil kurslarının 
əlçatan olması

2.1.3.1 Peşəkar təhsil 
müəssisələrində müvafiq 
kursların təklif olunması;

Işlə təmin olunanların sayı

Peşə müəssisələri;
ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik 

Məktəbi

20
15

-2
02

0



  MRMG №24
Human Rights Monitoring Group of Ethnic Minorities

Müvəkkil 11
Strateji məqsəd 3. Keyfiyyətli təhsilin əlçatan olmasını təmin etmək və dövlət dili biliklərinin yaxşılaşdırılması

Aralıq məqsəd Vəzifə Fəaliyyət/tədbir İndikator Cavabdehlik daşıyan 
idarə

Yerinə yetirilmə 
müddəti
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i 3.1.1.1  Məktəb hazırlığı üzrə 
müvafiq proqramların və tədris 

resurslarının işlənib hazırlanması

3.1.1.1  Etnik azlıq nümayəndələrinin uşaqları üçün 
müvafiq məktəbəqədər təhsi proqramları və tədris 

resursları hazırlanmışdır

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Nazirliyi
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3.1.1.2Etnik azlıqlarla kompakt məskunlaşmış 
regionlarda məktəbə hazırlıq proqramı, müəllimlərin 
peşəkar inkişafı proqramı müəllimlər və tərbiyəçilər 

üçün əlçatandır və müəllimlərin cəmi 20%-i bu proqramı 
həyata keçirmək üçün hazırlıq keçmişdir 

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi 
(ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar 

İnkişafı üzrə Milli Mərkəz);
Gürüstan ali təhsil müəssiələri

Yerli özünüidarə orqanları 20
18

-2
01

9

3.1.1.3 Kompakt məskunlaşmış regionların elə məktəb 
və məktəbəqədər təhsil müəssisələri, hansılar ki, 

məktəbə hazırlıq proqramlarını həyata keçirirlər, müvafiq 
infrastruktur və inventarla təmin olunmuşlar

Yerli özünüidarə orqanları
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3.2.1.1  Milli Tədris Planında dil 
üzrə təhsil konsepsiyasının işlənib 

hazırlanması

3.2.1.1 Dil üzrə təhsil konsepsiyası hazırlanmış və 
təsdiqlənmişdir Gürcüstan Təhsil və Elm 

Nazirliyi 20
16

-
20

19

3.2.1.2  Təhsil bələdçisi qeyri-gürcüdilli məktəblər üçün 
əlçatandır

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi 
(ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar 

İnkişafı üzrə Milli Mərkəz);
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3.2.1.3Milli Tədris Planına uyğun olaraq düzəlişlər 
edilmiş, Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən 

qrif almış dərsliklər tərcümə edilmiş və qeyri-gürcüdilli 
məktəblər üçün əlçatandır

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

20
16
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02
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3.2.1.4  Yeni dərsliklərin 
yaradılması və qrif alması 

prosesində dərsliklərdə stereotip 
və diskriminasiya elementlərinin 

aradan qaldırılmasını təmin 
edən mexanizmlərin işlənib 

hazırlanması

3.2.1.4 Məktəb dərsliklərində Gürcüstanda mövcud 
rəngarənglik təsvir olunur, bunlar stereotip və 

diskriminasiya elementlərin azaddırlar və mədəniyyətə 
həssas tədris prinsiplərinə əsaslanırlar

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Nazirliyi
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3.2.2.1 Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimləri 
üçün Dövlət dilinin öyrənilməsini təmin 

etmək

3.2.2.1 Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimlərinin 50%-i 
peşəkar bacarıq-qabiliyyətləri treninq-moduluna daxil A2 

səviyyəsi üzrə dil kursunda təhsil alırlar

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Naziriliyi (ÜHHŞ –Müəllimlərin 
Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi);

ÜHHŞ –Zurab Jvania adına 
Dövlət İdarəçilik Məktəbi və onun 

regional tədris mərkəzləri;
Kütləvi məktəblər;

Maraqlanan qeyri-hökumət 
təşkilatları
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3.2.2.2 Ana dilində və ya digər başa 
düşülən dildə treninq materiallarının və 
peşəkar inkişaf proqrmalarının təmin 

olunması

3.2.2.2 Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimlərinin peşəkar 
inkişafı proqramları və treninq materialları ana dilində 

əlçatandır

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Naziriliyi 

(ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar 
İnkişafı Milli Mərkəzi);

Maraqlanan qeyri-hökumət 
təşkilatları
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3.2.2.3  Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimləri 
üçün icbari fənn imtahanlarının ana dilində 

keçirilməsini təmin etmək

3.2.2.3  Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimləri üçün fənn 
imtahanları onların ana dillərində keçirilir

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Naziriliyi 

(ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar 
İnkişafı Milli Mərkəzi);

ÜHHŞ -Qiymətləndirmə və Milli 
İmtahan Mərkəzi
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3.2.3.1  Məktəb direktorlarının 
onların başa düşdükləri dillərdə 

peşəkar inkişaflarını təmin etmək:
a) Dövlət təşkilatlarının idarə 

edilməsi;
b) Dövlət qulluqçuları üçün 

maliyyə menecmenti və daxili 
audit;

c) Dövlət satınalmaları;
ç) İnsan resurslarının idarə 

olunması və dövlət qulluqçuları 
üçün işin təşkili;

d) Dövlət dilinin çoxkomponentli və 
çoxpilləli tədris kursları

3.2.3.1 Məktəb direktorları yenidən hazırlıq keçdilər
Gürcüstan Təhsil və Elm 

Naziriliyi 

20
15

-2
02

0

3.2.3.2 Strategiya və fəaliyyət planı yaradılmışdır Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

20
15

-
20

18

3.2.3.3 Kompakt məskunlaşmış regionların 50%-də 
ibtidai pillədə ikidilli öyrənilmə-öyrətmə tətbiq edilmişdir

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi  
(ÜHHŞ – Müəllimlərin Peşəkar 

İnkişafı Milli Mərkəzi)

20
16

-2
02

0

3.2.3.4  Hədəf qrupları təhsil sistemində mövcud 
yeniliklər barədə məlumatlıdırlar Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi  

20
15

- 2
02

0

3.2.3.5 İkidilli tədrisə cəlb olunmuş müəllimin əmək 
haqqı müəllimin əmək haqqının formalaşdırılması 
qaydasında müəyyənləşmiş və əks olunmuşdur

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi  

20
16

-2
02

0
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3.2.4.1 Dövlət dili üzrə qeyri-
gürcüdilli müəllimlər üçün peşəkar 
inkişaf imkanlarının yaradılması

3.2.4.1  Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə dövlət dilinin 
tədrisi effektiv şəkildə həyata keçirilir; dövlət dilini bilmə  
nöqteyi-nəzərdən məktəb şagirdləri oxuma, dinləmə və 
şifahi danışıq istiqaməti üzrə göstərdikləri nəticələrdə 

kəskin irəliləyiş qət edilmişdir

Gürcüstan Təhsil və 
Elm Nazirliyi (ÜHHŞ 

–Müəllimlərin Peşəkar 
İnkişafı Mərkəzi);

Özəl və dövlət 
provayderləri;

ÜHHŞ –Zurab Jvania 
adına Dövlət İdarəçilik 
Məktəbi və məktəbin 
regional mərkəzləri

20
15

-2
02

0

3.2.4.2Etnik azlıqlara dövlət dilinin 
tədris edilməsi məqsədilə qeyri-

gürcüdilli məktəblərə ixtisaslaşmış 
müəllimlərin ezam edilməsi

3.2.4.2  Qeyri-gürcüdilli məktəblərə 100-ə qədər 
məsləhətçi-müəllim ezam edilmişdir

Gürcüstan Təhsil və 
Elm Nazirliyi (ÜHHŞ 

–Müəllimlərin Peşəkar 
İnkişafı Mərkəzi); 20

15
–2

02
0

3.2.4.3 Gürcü dilinin tədrisi prosesinə qoşulmuş 
məhbusların sayı;

Keçirilmiş kursların sayı

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Nazirliyi;

Gürcüstan Cəzaçəkmə və 
Probasiya Nazirliyi 20

15
-2

02
0
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3.2.5.1  Ana dili üzrə Tədris 
Planının Milli Tədris Planına 

inteqrasiyası

3.2.5.1  Milli Tədris Planına inteqrasiya etmiş və 
təsdiqini tapmış etnik azlıqların ana dillərində fənn 

qruplarının tədris planı

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Nazirliyi

20
16

-2
02

0

3.2.5.2  Müəllim standartı və müvafiq treninq-modul  
işlənib hazırlanmışdır

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi  
(ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar 

İnkişafı Mərkəzi);

20
16

-2
01

8

3.2.5.3 Kvota tətbiqinin nəticəsində ali təhsil 
müəsissələrinə qəbul olmaq istəyənlərin, qəbul 

olmuşların və məzunların sayı azı 50% artdı

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Nazirliyi;  

Gürcüstanın ali təhsil 
müəssisələri 20

15
-2

02
0

3.
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3.3.1.1  Güzəşt siyasəti haqqında 
əhali ilə informasiya xarakterli 

görüşlərin keçirilməsi

3.3.1.1  Güzəşt siyasətinin ( “4+1” adlanan proqram) 
gürcü dilində hazırlıq üzrə təhsil proqramına qəbul 
olmaq istəyənlərin, qəbul olmuşların və məzunların 

sayı %20 artmışdır

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Nazirliyi və onun  yerli 

struktur vahidləri;
ÜHHŞ –Qiymətləndirmə 
və Milli İmtahan Mərkəzi;

Ali təhsil müəssisələri
Yerli özünüidarə 

orqanları

20
15

-2
01

6

3.3.1.2  Gürcü dilini bilmə səviyyəsini qiymətləndirmə 
aləti işlənib hazırlanmışdır Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi
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3.4.1.1 Etnik azlıq nümayəndələri 
üçün peşə təhsilinin əlçatan 

olmasını yüksəltmək məqsədilə 
mexanizmlərin işlənib 
hazırlanması və tətbiqi

3.4.1.1  Etnik azlıq nümayəndələri üçün peşə təhsilinin 
əlçatanlıq dərəcəsi yüksəldilmişdir

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Nazirliyi;

Peşə kollecləri;
Gürcüstan İdman və 

Gənclərlə İş üzrə Nazirlik 20
15

-2
01

7

3.4.1.2  Etnik azlıq nümayəndələri üçün peşə təhsilinin 
əlçatan olması yüksəldilmişdir Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

20
15

–
20

20

3.4.1.3 Yetişkin əhali arasında dövlət dilini bilmə 
səviyyəsi yaxşılaşdırılmışdır

ÜHHŞ –İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət 
Universiteti;

Gürcüstan Prezident Administrasiyasından tələb olunsun

Gürcüstan Təhsil və Elm 
Nazirliyi;

ÜHHŞ –Zurab Jvania adına 
Dövlət İdarəçilik Məktəbi və 

məktəbin regional mərkəzləri 20
15

-2
01

9
20

15

3.4.1.4 ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik 
Məktəbində yenilənmiş dövlət idarəçilik proqramı 

funksiya göstərir 

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi 
(ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar 

İnkişafı Mərkəzi);
ÜHHŞ –Zurab Jvania adına 

Dövlət İdarəçilik Məktəbi 20
15

-2
01

6
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Strateji məqsəd   4. Etnik azlıqların mədəniyyətinin qorunub saxlanılması və tolerant 

mühitin həvəsləndirilməsi

Aralıq 
məqsəd Vəzifə Fəaliyyət/tədbir İndikator Cavabdehlik 

daşıyan idarə
Yerinə 

yetirilmə 
müddəti
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4.1.1.1  Mədəni tədbirlərin 
təşfiqi

4.1.1.1 – 4.1.1.2 
Həyata keçirilmiş 
tədbirlərin miqyası

Gürcüstan Mədəniyyət 
və Abidələrin Mühafizəsi 
Nazirliyi 20

15
-2

01
84.1.1.2  Qeyri-hökumət 

sektorunun mədəniyyət 
sahəsindəki tədbirlərə 
cəlb olunması, onların 
təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsi

4.1.1.3  Etnik azlıq 
nümayəndələrinin 
mədəniyyətlərinin 
dəstəklənməsi 
çərçivəsində məqsəd 
və vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi, 
büdcənin 
müəyyənləşdirilməsi və 
planlaşdırılması

4.1.1.3  Etnik 
azlıqların 
mədəniyyətlərinin 
dəstəklənməsi 
istiqamətində 
görülmüş işlərin 
analizi

Gürcüstan Mədəniyyət 
və Abidələrin Mühafizəsi 
Nazirliyi;
Gürcüstan İdman 
və Gənclərlə İş üzrə 
Nazirlik;
Yerli özünüidarə 
orqanları

20
15

–2
01

8

4.1.1.4  Teatrların və 
muzeylərin dəstəklənməsi

4.1.1.4 

Yenilənmiş 
infrastruktur; 
Teatrların və 
muzeylərin 
fəaliyyətinin analizi

Gürcüstan Mədəniyyət 
və Abidələrin Mühafizəsi 
Nazirliyi;
Gürcüstan İdman 
və Gənclərlə İş üzrə 
Nazirlik; 20

15
-2

01
8
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4.2.1.1 Abidələrin 
reabilitasiyası –
rekonstruksiyası

4.2.1.1 – 4.2.1.2 
Mədəni abidələrin 
vəziyyəti 
yaxşılaşdırılıb

Gürcüstan Mədəniyyət 
və Abidələrin Mühafizəsi 
Nazirliyi;

ÜHHŞ –Gürcüstan 
Mədəni İrsin Mühafizəsi 
üzrə Milli Agentlik

20
15

-2
01

8

4.2.1.2  Mədəni abidələrin 
siyahıya alınması və 
inventarlaşmanın davam 
etdirilməsi

4.
3.

 M
əd

ən
i r

ən
ga

rə
ng

liy
in

 h
əv

əs
lə

nd
iri

lm
əs

i

4.
3.

1 
M

əd
ən

iy
yə

tlə
ra

ra
sı

 d
ia

lo
qu

n 
in

ki
şa

f e
td

iri
lm

əs
i

4.3.1.1 Vahid dövlət 
kitabxanası siyasətinin 
yaradılması və 
yürüdülməsi

4.3.1.1 Siyasəti 
əks etdirən 
sənədin işlənib 
hazırlanması, onun 
qəbul olunması 
və effektiv həyata 
keçirilməsi

Gürcüstan Mədəniyyət 
və Abidələrin 
Mühafizəsi Nazirliyi;

Gürcüstan Parlamenti 
Milli Kitabxanası 20

15
-2

01
8

4.3.1.2  Kitabxanaların 
tolerantlıq, 
mədəniyyətlərarası 
təhsil müəssisəsi 
kimi fəaliyyətinin 
dəstəklənməsi

4.3.1.2 
Kitabxanaların 
vəziyyəti və onların 
göstərdikləri 
xidmətlə əhalinin 
marağını 
qazanmaq

Gürcüstan Mədəniyyət 
və Abidələrin 
Mühafizəsi Nazirliyi;

Gürcüstan Parlamenti 
Milli Kitabxanası 20

15
-2

01
8

4.3.1.3  
Mədəniyyətlərarası 
proqramların və 
idman tədbirlərinin 
dəstəklənməsi

4.3.1.3  Keçirilmiş 
tədbirlərə qarşı 
göstərilmiş maraq, 
tədbirlərin miqyası

Gürcüstan Mədəniyyət 
və Abidələrin 
Mühafizəsi Nazirliyi;

Gürcüstan İdman 
və Gənclərlə İş üzrə 
Nazirlik;

Gürcüstan Cəzaçəkmə 
və Probasiya Nazirliyi

20
15

-2
02

0

Bal sistemi – Gürcüstanda sürü-
cüləri nəyə görə cərimələyəcək-
lər?
(Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazir-
liyinin adıçəkilən qanun layihəsi 
Parlamentdə müzakirə olunur və 
21 yanvar 2016 tarixinə qədər qə-
bul olunmayıb.)
Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi par-
lamentə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 
düzəlişlər təqdim edib. Düzəlişlərə 
əsasən, yol hərəkəti qaydalarının pozul-
masına görə 100 ballıq sistemin tətbiqi 
nəzərdə tutulur. 

Qanun layihəsinə əsasən, 2016-cı ilin 
yanvarın 1-dən bütün vətəndaşlara 100 
bal tətbiq olunacaq və qayda pozuntu-
sundan asılı olaraq həmin bal azalacaq. 

Qayda pozuntularının siyahısı və ballar:

40 bal – nəqliyyat vasitəsinin, yükün, yo-
lun, yol və yaxud digər tikililərin, mülkün, 
yaxud adamın bədən üzvünün yüngül 
xəsarət almasına görə;

35 bal – qəza vəziyyəti yaratmağa, 
yaxud yol hərəkəti qaydasının pozulma-
sına görə;

30 bal – qarşıdan gələn maşın axınının 
qarşısına çıxmağa, həm də orta xətti 
keçməyə görə;

30 bal – sürücü tərəfindən yol hərəkəti 
qaydası pozularsa və bunun nəticəsin-
də piyadanın mülkü, yaxud bədən üzvü 
yüngül xəsarət alarsa;

30 bal – bir il ərzində qanun pozuntusu 
təkrar olarsa;

30 bal - nəqliyyat vasitəsinin idarəsi-
ni bilərəkdən narkotik yaxud psixotrop 
maddələrin təsiri altında olan şəxsə ve-
rilməsi;

30 bal - Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
müəyyən edilən nəqliyyat vasitəsi ilə 
sərnişinlərin yaxud yükün daşınması ilə 
bağlı qanun pozuntusu aşkarlandığına 
görə, müvafiq səlahiyyətli orqanla razılıq 
əldə edilmədən ağır qabaritli nəqliyyat 
vasitəsinin hərəkəti nəticəsində nəqliy-
yat vasitəsinə, yükə, yola, yol və yaxud 
digər tikililərə, mülkə, yaxud adamın bə-
dən üzvünə yüngül xəsarət dəyərsə;

25 bal – yol hərəkəti qaydalarının pozul-
ması nəticəsində nəqliyyat vasitəsinin, 
yükün, yolun, yol və yaxud digər tikililə-
rin, mülkün, yaxud adamın bədən üzvü-
nün yüngül xəsarət almasına görə;

25 bal – yol hərəkəti qaydalarına riayət 
olunmanı müşahidə və yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyini təmin edən polisin nəq-
liyyat vasitəsinin saxlanması ilə bağlı 
tələbini yerinə yetirməməyə görə;

25 bal – nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü 
tərəfindən müəyyən edilən sürətin 15 
km/saat artırılması nəticəsində təhlükə-
li vəziyyətin yaranmasına, yaxud yol 
hərəkəti qaydasının pozulmasına görə;

20 bal - nəqliyyat vasitəsinin idarə edil-
məsini bilərəkdən alkoqol sərxoşluğu 
vəziyyətində olan şəxsə verilməsinə 
görə;

20 bal - təhlükəli vəziyyətin yaradılması, 
yaxud tıxacın yaranmasına səbəb olan 
qayda pozuntusuna görə;

20 bal – piyadalara münasibətdə sürü-
cü tərəfindən təhlükəli vəziyyət yaradan 
qayda pozuntusuna görə;

20 bal - qeyd olunan qanun pozuntu-
sunun bir il ərzində təkrar olunmasına 
görə;

20 bal – təcili tibbi yardım, yanğın, xi-
lasetmə yaxud polisin qurulmuş siqnallı 

müvafiq tanınma nişanlı nəqliyyat va-
sitəsinin hərəkətinə maneənin yaradıl-
masına görə;

20 bal – qeyd olunan qanun pozuntu-
sunun bir il ərzində təkrar olunmasına 
görə;

15 bal – müvafiq nəqliyyat vasitəsini 
idarə edənin sürücülük vəsiqəsinin – ka-
teqoriyasının olmamasına görə;

15 bal – nəqliyyat vasitəsinin idarə olun-
ması zamanı sürücünün mobil telefon-
dan istifadə etməsinə görə;

15 bal – qaydanın üçüncü dəfə və il ər-
zində hər dəfə pozulmasına görə;

15 bal – nəqliyyat vasitəsinə xüsusi 
işıqlı siqnalın və/yaxud səsli siqnalın və/
yaxud hündürdən səs çıxardan xüsusi 
cihazın quraşdırılması və/yaxud Gür-
cüstanın Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən 
müəyyən edilmiş qaydaların pozulması 
ilə əməliyyat və ya xüsusi xidmət maşın-
ları üçün nəzərdə tutulmuş rəngləmədən 
istifadə olunmasına görə;

15 bal – xüsusi siqnalla hərəkət edən 
yaxud hər hansı maşın karvanını müşa-
yiət edən nəqliyyat vasitələrinin hərəkə-
tinin pozulmasına görə;

15 bal – həddi buluğa çatmayan (nəqliy-
yat vasitəsini idarə etmək üçün sürücü-
lük vəsiqəsi olan şəxsdən başqa) şəxsə, 
yaxud sürücülük vəsiqəsi olmayan, 
yaxud başqa pozuntuya görə sürücülük 
vəsiqəsinin səlahiyyəti dayandırılan şəx-
sin nəqliyyat vasitəsini idarə etməsinə 
görə;

15 bal – yol – nəqliyyat hadisəsində iş-
tirak edən sürücü hadisə yerini qoyub 
qaçarsa, yaxud qəzada iştirak edən 
nəqliyyat vasitəsini qanunla nəzərdə 
tutulmayan hallardan başqa qəza yerin-
dən uzaqlaşdırmasına görə;

10 bal – nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkət 
edən sürücünün, yaxud onun yanında 
oturan sərnişinin təhlükəsizlik kəmərin-
dən istifadə etməməsinə görə;

10 bal – qaydanın il ərzində təkrar po-
zulmasına görə;

10 bal – orta xətti kəsərək qarşıdan 
gələn nəqliyyat axınının qarşısına çıx-
mağa görə;

10 bal – qeyd edilən pozuntunun il ərzin-
də təkrar olumasına görə;

5 bal – sürücülük vəsiqəsinin, nəqliyyat 
vasitəsinin qeydiyyatda olmasını təsdiq 
edən sənədin yaxud nəqliyyat vasitəsini 
müvəqqəti idarə etmək üçün müvəqqəti 
icazənin olmamasına görə;

5 bal – əyləc sistemi, sürət ötürücüsü 
yaxud sıradan çıxmış faraları, gecə sa-
atlarında arxa qabarit işıqlarının yan-
mamasına görə, yağış yaxud qar yağan 
zaman şüşə təmizləyənin işləməməsi, 
yaxud mühərrik sisteminin hermetikliyi-
nin pozulmasına görə;

5 bal – nəqliyyat vasitəsinin Gürcüstanın 
Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müəyyən 
edilmiş şüşələrin tündləşdirilməsi, yaxud 
onların işıq keçirməsi qaydalarının po-
zulması ilə idarə olunmasına görə; 

5 bal – piyadalarla münasibətdə sürücü 
tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının po-
zulmasına görə;

5 bal – sürücünün yol işarələrinə yaxud 
işıqfora məhəl qoymamasına görə yol 
hərəkəti qaydalarının pozulması və təh-
lükəli vəziyyətin yaradılmasına görə;

5 bal - “parkinq qadağandır” və “dayan-
maq qadağandır” işarələrinin tələblərinə 
riayət etməmək, həmçinin parkinq və 
dayanmaqla bağlı digər tələbələrə tabe 
olmamağa görə.

Gürcüstanda sürücülər yeni 
qaydalara əsasən cərimələnəcək 

Müasir jurnalistika sahəsi sürətlə inkişaf etməkdə-
dir. Hər bir jurnalist, həmçinin həvəskar jurnalist 
də bu inkişafa uyğun olmaq, yeni tendensiyalarla 
ayaqlaşmaq üçün dayanmadan öz üzərində iş-
ləməlidir. Müasir mediada baş verən yeniliklərlə 
tanış olmaq, bilik və bacarıqların artırılması üçün 
media təlimlərin əvəzsiz rolu var. Media təlim-
də qazanılan bilik və təcrübə hər bir jurnalisti öz 
sahəsində peşəkara çevirir. Peşəkar jurnalist artıq 
müstəqil olaraq öz mövqeyini məqalələri, araşdır-
maları ilə cəmiyyətə çatdırır, aktual problemləri 
hərtərəfli işıqlandıraraq gündəmə gətirir. Hətta 
çox vaxt peşəkarcasına yazılmış və araşdırılmış 
mövzu cəmiyyətdə rezonans da doğurur.  

Məhz bu nöqteyi-nəzərdən Gürcüstanda fəaliyyət 
göstərən “Azerbaijan House” təşkilatı gənc jur-
nalistlər və jurnalist olmaq istəyən gənclər üçün 
“Müasir media” təlimi təşkil edəcək. Təlimin əsas 
məqsədi Gürcüstanda olan azərbaycanlı jurnalist 
və həvəskar jurnalistlərin peşəkarlaşmasına töh-
və verməkdir. Təlimdə uğurla iştirak edəcək jur-
nalistlərə sertifikatlar təqdim olunacaq. Bununla 
yanaşı uğurlu iştirakçılara məqalə və araşdırma-
larının çap və onlayn mediada nəşr olunmasına 

dəstək göstəriləcək.  

Təlimə 10-a yaxın iştirakçı seçiləcək. Təlim Tbili-
sidə keçiriləcək və təcrübəli azərbaycanlı jurnalist 
tərəfindən aparılacaq. 

Bir həftəlik təlim zamanı seçiləcək iştirakçıların 
aşağıdakı bilik və təcrübələrinin artırılması nəzər-
də tutulur:

MƏQALƏ VƏ REPORTAJLARIN YAZILMASI QAYDALARI;
BLOQ YARADILMASI VƏ ONUN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ;
FOTO ÇƏKİLİŞİN ƏSAS QAYDALARI;
SOSİAL MEDİA, MÜASİR MEDİA ALƏTLƏRİ; 
MÜSAHİBƏ ALMA TEXNİKASI VƏ TƏCRÜBƏSİ; 
ETİKA QAYDALARI, MƏLUMATIN QƏRƏZSİZ, DOĞRU VƏ 
BALANSLI ÇATDIRILMASI.
Təlimdə iştirak etmək istəyən gənclər öz CV-lərini 
muasirmedia@gmail.com email ünvanına gön-
dərə bilərlər. 

Təlimdə iştirak etmək arzusunda olanlara uğurlar 
arzu edirik! 

JURNALİSTLƏRİN NƏZƏRİNƏ!
“MÜASIR MEDIA” TƏLIMINƏ SƏNƏD QƏBULU BAŞLADI
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NOVRUZ  ƏNƏNƏSİ
Biz Gürcüstana Novruz bayramının sorağı 
ilə gəlmişdik. Əslində, bu bayramın sorağı ilə 
bütün Asiya, Avropa və Şərqi Afrikanı gəzib, 
bu və ya başqa şəkildə onun özünə, izlərinə, 
yaxud transformativ şəkildəyişmələrinə rast 
gəlmək olar. Azərbaycan Novruz bayramı-
nın çox böyük coşqu ilə keçirildiyi ölkələrdən 
biridir. Mərhum folklorşünas B.Abdulla və 
T.Babayevin hazırladıqları «Novruz bayramı 
ensiklopediyası»nda deyilir ki, Novruz – ilin 
yeni, başlanğıc günü deməkdir. Günəş təqvi-
minə əsaslanan astronomik yazın – baharın 
ilk günüdür. Dini və dünyəvi baxışlarından, 
dünyagörüşündən asılı olmayaraq, dünyanın 
bir çox xalqı Novruzu yeni həyatın canlandığı 
ilk gün kimi qeyd edir. (Şimali – S.R.) Azər-
baycanın Rusiya tərəfindən işğalına (1813, 
1828) qədər ölkəmizdə təzə il martın 21-dən 
başlanırmış. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
(1918-1920) zamanında da yeni ilin Novruz 
bayramından başlanması haqqında qərar 
verilmişdir. 1920-ci il bolşevik Rusiyası işğalı 
yeni ilin Novruz bayramından başlanmasını 
yasaq etmişdir1.

Şimali Azərbaycan 1991-ci ildə öz müstəqilli-
yinə qovuşduqdan sonra Novruz rəsmi döv-
lət bayramına çevrildi. BMT səviyyəsində 
tanındı və bu işdə Azərbaycanın böyük rolu 
oldu. Azərbaycan dövlətinin öz beynəlxalq 
mədəniyyət siyasətində muğam, xalça, aşıq 
sənəti ilə yanaşı, Novruz bayramı fenome-
ninə də xüsusi diqqət verməsi onun müasir 
dövrdə Azərbaycan xalqının milli özünütəşkil 
proseslərindəki rolunu əhəmiyyətli səviyyəyə 
qaldırdı.

Novruz konseptual-fəlsəfi əsaslarına görə, 
təqribən, aşağıdıkı laylardan təşkil olunan 
nəhəng kültür sistemdir:

1) Novruz bayramının beynəlxalq-siyasi 

mahiyyəti:

Novruz bayramı dünyanın Asiya, Avropa və 
Afrika kimi üç böyük qitəsində müxtəlif et-
nosları, xalqları, etnik qrupları, dövlətləri, si-
yasi quruluşları, ideologiyaları, tarixi və müa-
sir mədəniyyətləri, səmavi və qeyri-səmavi 
dinləri, adət-ənənələri, dil ailələrini, mədəni 
arealları, insanlığın keçmişi, bugünü və gələ-
cəyini biri-biri ilə birləşdirən, onlar arasında 
sosial, siyasi, mədəni, psixoloji harmoniya 

1  Novruz bayramı ensiklopediyası. Tərtib 
edənlər: Bəhlul Abdulla, Tofiq Babayev. Bakı, «Şərq-
Qərb», 2008, s. 140 

və sülhü bərqərar edən fenomenal mədə-
niyyət hadisəsidir.

Novruz bayramı öz tarixi-mədəni kökləri eti-
barilə onu dünən və bu gün qeyd edən xalq-
ların bayramı olmaqla yanaşı, həm də öz te-
okosmik-ümumbəşəri mahiyyəti baxımından 
bütün dünyada insanlığın yenilənmə və 
sülh bayramıdır.

2) Novruz bayramının ritual-mifoloji ma-

hiyyəti:

Novruz bayramı özünün ritual-mifoloji struk-
turuna görə təqvim bayramıdır. Miladi təqvi-
mi ilə mart ayının müxtəlif günlərinə (əsasən 
21 mart) təsadüf etməklə qışın, köhnə ilin 
qurtarmasını, yazın, yeni ilin gəlişini bildirir. 
Bu bayramın funksional strukturunun əsasın-
da təbiətin zamanla dəyişməsi (qışın yazla 
əvəz olunması) ritmi durur. İnsan təbiətin 
üzvi struktur elementi kimi öz tarixinin mi-
foloji-kosmoqonik başlanğıc nöqtəsindən 
təbiətin bu teokosmik-sinergetik ritminə kök-
lənmiş, onu «Novruz» – «Yeni gün» adlan-
dıraraq bütün tarixi boyunca həmin ritmlə 
kosmoloji harmoniyada yaşamışdır.

3) Novruz bayramının mifoloji-kosmoqo-

nik mahiyyəti:

Novruz bayramının konseptual strukturunun 
əsasında bütün varlıq aləminin (insanın, 
canlı və cansız təbiətin) yaradılması ideya-
sı durur. Bütövlükdə yenidən yaradılmanı 
– kosmoqoniyanı özündə ehtiva edən bu 
bayram varlığın bütün ünsürlərinin (ilk insan, 
ilk predmet, ilk zaman), ilkin stixiyaların necə 
meydana çıxması (ölüb-dirilməsi) haqqında-
kı ilkin mifoloji təsəvvürləri təcəssüm etdi-
rir. Bu bayram bütün sonrakı tarixi-mədəni 
transformasiya, modifikasiya, şəkil və forma 
dəyişmələrinə baxmayaraq, mifogenezi (mi-
foloji-kosmoqonik başlanğıcını – mənşəyini) 
simvolik-metaforik strukturlar səviyyəsində 
qorumaqda davam edir.

4) Novruz bayramının fəlsəfi mahiyyəti:

Novruz bayramı varlığın yenidən yaradılması 
haqqında ilkin fəlsəfi-mifoloji təsəvvürlərin ri-
tual təcəssümüdür. Bayramın fəlsəfi konsep-
siyasına görə məkan və zaman sistemi (kos-
moloji kontinuum) müqəddəs (sakral) və adi 
(profan) olmaqla iki qatdan təşkil olunur. İlk 
insan (əcdad), onun ilk əşyası, ailəsi, övlad-
ları, yaşadığı ilk zaman sakral sferanı, bütün 
onlardan törəyənlər profan sferanı təşkil edir. 
Profan həyat yaşayan insanların həyat və 
yaşam dinamikası ilk əcdadın ilk zamandakı 

sakral yaşam presedentlərini özündə təkrar-
layır. Profan sferanın sakral sfera ilə ünsiy-
yəti rituallar vasitəsi ilə reallaşır. Müqəddəs 
dəyərləri özündə təcəssüm etdirən Novruz 
bayramı insanların həyat və psixologiya-
sında il ərzində köhnələrək mənfiləşən 
keyfiyyətləri yeni müqəddəs dəyərlərlə əvəz 
etməklə insanı və onun dünyasını yenidən 
yaradır. Bu baxımdan, Novruz bayramı mo-
dern fəlsəfi dünyagörüşləri kontekstində 
etnosistem və onun daxil olduğu digər sis-
temləri öz içinə alan ekosistemin siner-
getik özünütəşkil, autopoyetik özünüyarat-
ma mexanizmi kimi də səciyyələnə bilər.

5) Novruz bayramının sosial-psixoloji ma-

hiyyəti:

Novruz bayramı onu təşkil edən bütün ün-
sürlərin sosial-psixoloji harmoniyasında real-
laşır. Bayramda təbiət, cəmiyyət və zaman 
arasında qlobal harmoniyanın yaranması 
əsas şərtdir. Biri-biri ilə küsülülükdə, zid-
diyyətdə, konfliktdə olan insan, qonşu, ailə, 
kənd və s. etnik vahidlər hökmən barışmalı, 
onlar arasında sülh yaranmalıdır. İl ərzində 
cəmiyyətin sosial strukturunda yaranmış 
bütün disharmoniya Novruz bayramında 
aradan qaldırılaraq sakral sosial-psixoloji 
harmoniya ilə əvəz edilir. Həmin harmoniya 
istisnasız olaraq sosial-siyasi sistemin bütün 
struktur səviyyələrini əhatə edir. Bu baxım-
dan, Novruz bayramının sosial-psixoloji 
əsasında hər cür ziddiyyətləri, konfliktləri 
aradan qaldıran sülh ideyası durur.

6) Novruz bayramının kontinental-coğrafi 
mahiyyəti:

Novruz bayramı coğrafi strukturuna görə kon-
tinental mahiyyət daşıyır. Avropa, Asiya və 
Şimali Afrikada müxtəlif etnosların nümayən-
dələri tərəfindən müxtəlif transformativ şəkil 
və modifikasiyalarda qeyd olunan bu bayram 
həmin etnosların ana vətəni kimi dünyanın 
üç qitəsini, miqrasiyaların nümunəsində isə 
bütün materik və qitələri biri-birilə birləşdirən, 
onlar arasında sülh və sevgi yaradan ümum-
bəşəri harmoniya və sülh bayramıdır. 

7) Novruz bayramının siyasi coğrafiyası:  
Novruz bayramı Avrasiya materikində və Şi-
mali Afrikada Sibirdən Ön Asiyaya, Misirə və 
digər Şimali Afrika ölkələrindəki «Novruz» 

topluluqlarına, Asiyada Saxa-Yakutiyadan 
Avropada Balkanlara, Krıma, Moldovaya, 
Çindən – Uyğurustandan Şimali Rusiya türk 
dövlətlərinə, onlardan Cənub-Şərqi Asiya 
ölkələrinə qədər çox nəhəng siyasi coğrafi-
yada yayılmışdır. Bütün Avrasiyada Çindən 
İspaniyaya, Sibirdən Finlandiyaya, Şimali 
Afrika ölkələrinə yayılmış türk xalqlarının öz 
dövlətlərində və onların yaşadıqları digər 
dövlətlərdə (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıs-
tan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan, 
Tatarıstan, Başqırdıstan, Saxa-Yakutiya, Çu-
vaşıstan, Altay-Xakas, Şimali Kipr Türk Res-
publikası, Krım-Ukrayna, Moldova-Qaqauzıs-
tan, Qərbi Trakya-Yunanıstan, Bolqarıstan, 
keçmiş Yuqoslaviya, Çin-Uyğurustan, Da-
ğıstan, Qaraçay-Balkar, Çeçenistan), İran, 
Əfqanıstan, Pakistan, Tacikistan, İraq, Misir 
və digər ərəb dövlətlərində rəsmi və qey-
ri-rəsmi olaraq qeyd olunur. 

8) Novruz bayramının etnik-milli və etno-

linqvistik coğrafiyası:  
Novruz bayramı, əsasən, üç böyük etnosa: 
türk, hind-Avropa və sami etnoslarına aid 
olan xalqların mədəniyyətlərini və dillərini 
bir kontekstdə birləşdirir. Bu bayram rəsmi 
və qeyri-rəsmi olaraq azərbaycanlılar, türk-
lər, qazaxlar, türkmənlər, qırğızlar, özbəklər, 
qaraqalpaklar, krım-tatarlar, kazan-tatarlar, 
başqırdlar, saxalar, yakutlar, şorlar, teleut-
lar, xakaslar, altaylılar, noqaylar, qaraim-
lər, qaraçaylar, uyğurlar, çuvaşlar, qarapa-
paq-tərəkəmələr, qaqauzlar, Dağıstanın bəzi 
iber-qafqazdilli xalqları, çeçenlər, farslar, 
giləklər, taciklər, əfqanlar, puştunlar, pakis-
tanlılar, ərəblər, kürdlər və s. xalqlar arasın-
da yayılmışdır. 

Novruz bayramı müxtəlif etnos və xalqları 
vahid mədəniyyət fenomeni ətrafında birləş-
dirməklə xalqlararası harmoniya modeli 

kimi çıxış edir.

9. Novruz bayramının dini mahiyyəti və 

coğrafiyası:  
Novruz bayramı tarixinə görə ilkin mifolo-
ji-kosmoqonik görüşlərlə bağlıdır. Mifoloji 
düşüncənin parçalanaraq tarixi düşüncəyə 

II hissə



  MRMG №24
Human Rights Monitoring Group of Ethnic Minorities

Müvəkkil 15
keçidi zamanı əski dinlərə transformasiya 
olunmuş, daha sonrakı inkişafında müxtəlif 
səmavi və qeyri-səmavi dinlər, dini-ideolo-
ji görüşlərlə qovuşmuşdur. Bu baxımdan, 
Novruz bayramı aşağıdakı din və dini-mifo-

loji dünyagörüşlərini özündə birləşdirir:

1. Qədim tükrlərin şamanizm dönyagörüşü;
2. Qədim və erkən orta əsr türklərinin tanrı-
çılıq dini;
3. Qədim Azərbaycan və İran xalqlarının zər-
düştilik dini;
4. İslam dini və onun müxtəlif təriqət və məz-
həbləri;
5. Xristian türk xalqlarının simasında xristi-
anlıq dini;
6. İudaist türk xalqlarının (əsasən tarixi 
xəzərlərin və onların çağdaş törəmələrinin) 
simasında musəvilik – iudaizm dini.
7. İki milyona yaxın buddist türklərin simasın-
da buddizm dini və s.

Novruz bayramı bu tarixi və müasir dinləri 
özündə birləşdirməklə, əslində, dinlərarası 
(sivilizasiyalararası) harmoniya modeli 
kimi çıxış edir.

SÖYLƏYİCİ YADDAŞINDAN BOYLANAN 

KEÇƏPAPAQLAR
Saat 10 radələridir. Öz işlərindən bir an belə 
başı ayılmayan Elbrus müəllimin bizi Mu-
ğanlıya aparmaq üçün yolladığı həmkəndlisi 
Etibar Isayevlə kəndə doğru yollanırıq. O, 
danışmağı xoşlamasa da, bunun əvəzində 
avtomobili sürətlə sürür2. 

Mən yol boyu gördüyüm, eşitdiyim hər şeyi 
yaddaşıma yazmağa çalışıram.

Getdiyimiz kəndin tarixi Azərbaycanın qədim 
ellərindən olduğu barəsində artıq Bakıda mə-
lumat toplamışam. Əslən Muğanlıdan olan, 
ixtisasca Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəl-
limi, şair, etnoqraf D.Tanrıquliyev özünün 
şeirlər və etnoqrafik oçerklərdən ibarət kita-
bında kənd haqqında yazır ki, Muğanlı kəndi 
Qavrı-Qabırrı (addakı yerli dialektdə sinonim 
kimi işlənən hər iki söz türkmənşəlidir – S.R.) 
çayının (çayın gürcü hökuməti tərəfindən də-
yişdirilmiş adı İori – S.R.) sol sahilində, Alvan 
(İalno İalbuzn) dağının ətəyində, Tbilisinin 
15 kilometrliyində Tbilisi-Gönbər (Qombori), 
Tbilisi- Kaxeti yollarının arasında yerləşir. 
Əhalisi azərbaycanlılar, dili azəri türklərinin 
dilidir. Danışıq, dil xüsusiyyətləri Nuxa/Şəki 
dialektinə uyğun gəlir. Kəndin sağ tərəfi 10-
15 metr hündürlükdə yarğandır. Üç yerdən 
çaxrağa, calaya enib-çıxmaq üçün yol salı-
nıb. Bu yollarla Qavrı çayından qum, çınqıl, 
daş, caladan odun, çırpı daşıyırlar. Kənd 
aşağı tərəfdən Sərtcala (Sartiçala), sol tərəf-
dən Siyon (Sioni) adlanan gürcü kəndləri ilə 
bitişikdir. Aşağıdan yuxarıya üçbucaq şəkilli 
Muğanlını şərti olaraq bir neçə məhəlləyə 
bölürlər: aşağı məhəllə, orta məhəllə, yuxarı 
məhəllə, siyon məhəlləsi, yarğan məhəlləsi, 
təzə kənd. Kəndin ortasından keçib Qombo-
ri şossesinə birləşən yola yaşlılar «padşah 
yolu» deyirlər3. 

2  Ümumiyyətlə, ezamiyyətin bütün 
günlərində nəqliyyat vasitəsi kimi E.Məmmədovun 
şəxsi avtomobilindən istifadə olunmuşdur. Onun 
həmkəndliləri Etibar, Telman avtomobili idarə etmiş, 
Asif, Qasım kimi gənclər folklor müşahidəsinin 
aparılmasına hər cür köməklik göstərmişlər.  

3  Tanrıqulu D. Qırx qapıdan biri bağlı. Bakı, 
«Borçalı», 2001, s. 67

Folklor müşahidəsi prosesində kənd sakin-
lərindən aldığım məlumatlara görə, Sərtça-
la Muğanlı kəndində 1250-dən yuxarı ev, 
6500-dən çox sakin var. Kəndin Azərbaycan 
türklərindən ibarət olan əhalisi dini etiqadına 
görə ənənəvi müsəlmandır. Kənddə məscid 
olsa da, camaatın əksəriyyəti ibadət etmir. 
Müsəlmanların çoxu cəfəri məzhəbindədir. 
Sünni məzhəblərində olanlar da var. Azər-
baycanlıların etnik-mənəvi birliyini pozmaq 
istəyənlər zamanla məzhəb münaqişələri 
(söhbətləri) salmaq istəsələr də, kənddə 
etnik-mental ənənələrin bütövlüyü, etiqadlı 
gənclərin milli-dini dünyagörüşünün sağlam 
olması məzhəb xarakterli münaqişələrə yer 
qoymur.

Kənd ümumən abad və varlı kənddir. Azər-
baycanlıların dövlət qulluğuna işə çox az 
alınması nəticəsində rəsmi dövlət işində iş-
ləyənlərin sayı çox azdır. Minillərdən bəri öz 
torpaqlarında yaşasalar da, yerli hökumətin 
apardığı birtərəfli siyasət nəticəsində Gür-
cüstanın azərbaycanlı əhalisi özəlləşmə za-
manı onlara çatası qanuni pay torpaqlarını 
əldə edə bilmədiyi kimi, Sərtçala Muğanlı 
kəndinin əhalisi də eyni problemləri yaşayır. 
Bu torpaqlar müxtəlif formalarda onların əllə-
rindən alınır. Ancaq əhali son dərəcə işgüzar 
olduğu üçün ağır və ədalətsiz şərtlər altın-
da olsa da, kənd təsərrüfatı, heyvandarlıqla 
məşğul olur. Pərakəndə ticarət sahəsində 
çalışanların sayı daha çoxdur. Gənclərin ək-
səriyyəti Rusiyada və digər MDB ölkələrində 
çalışırlar. Bunun nəticəsində kənd ümumən 
abad və varlıdır və bunun əsasında azərbay-
canlıların xarakterinə məxsus olan çalışqan-
lıq keyfiyyəti, ailəni istənilən şərtlər altında 
olsa da, dolandırmaq bacarığı durur.

Söyləyicilərdən topladığım məlumata görə, 
Muğanlıya el arasında həm də «Qannı Mu-
ğanlı» deyilir. Adamlar bunu kənd sakinləri-
nin atan-vuran, davakar, döyüşkən, qorxmaz 
olması ilə əlaqələndirirlər. D.Tanrıquliyev də 
öz kitabında yazır ki, bütün azərbaycanlı-
lar kimi muğanlılar qonaqsevən, bacarıqlı, 
səxavətli, xeyirdə-şərdə bir-birinə kömək 
edən adamlardır. Bu xüsusiyyətləri ilə ya-
naşı, Qavrının sərt suyundan içən bu adam-
larda bir dəliqanlılıq, sərtlik, özündən razılıq 
kimi keyfiyyətlər də vardır. Bəlkə, bu keyfiy-
yətlərə görəymiş ki, keçmişlərdə bu kəndə 
«Qannı (Qanlı – S.R.) Muğanlı» deyərdilər4.

«Qanlı Muğanlı» adı yadıma dərhal oğuz 
türklərinin ulu yaddaş abidəsi «Kitabi-Dədə 
Qorqud» eposunu salır. Dastanın dördüncü 
boyunda təsvir olunur ki, Oğuz elinin başçısı 
Salur Qazan bir gün öz divanında oğlu Uruz 
on altı yaşına çatsa da, hələ də özünü dö-
yüşlərdə bir igid kimi təsdiq etmədiyinə görə 
kədərlənib ağlayır. Bundan xoşlanmayan 
Uruz atasını əgər o, ağlamağının səbəbini 
deməzsə, «Qan Abqaz» elinə getməklə hə-
dələyir:

…Qara gözli yigitlərimi boynıma aluram.
Qan Abqaz elinə mən gedərəm,
Altun xaça mən əlümi basaram,
Pilon geyən keşişin əlin öpərəm.
Qara gözlü kafər qızın mən aluram5.

4  Tanrıqulu D. Göstərilən əsəri, s. 67  
5  Kitabi-Dədə Qorqud. Tərtib, transkripsiya, 

sadələşdirilmiş variant Fərhad Zeynalov və Samət 
Əlizadənindir. Tarixi-coğrafi qeydlərin müəllifi 
Süleyman Əliyarov. Bakı, «Yazıçı», 1988, s. 68 

Maraqlıdır ki, qədim oğuz dilində olan bu 
mətn parçasının müasir Azərbaycan dilində-
ki sadələşdirilmiş variantında «Qan Abqaza» 
adı «Qanlı Abxaz» şəklində verilmişdir:

… Qanlı Abxaz elinə mən gedərəm…6

Tarixçi S.Əliyarov dastanda işlənmiş «Qan 
Abqaza eli» adına belə bir şərh yazmış-
dır: «Bu ifadə indiki etno-siyasi məzmunda 
Abxaziyanı deyil, IX-XI yüzilliklərdəki Gürcüs-
tanı nəzərdə tutur. Kutaisi mərkəz olmaqla 
yaranan Qərbi Gürcüstan knyazlığı «Abxaz 
çarlığı», Şərqi Gürcüstan isə «Kartli çarlığı» 
adlanmışdır. 975-ci ildən Abxaz hökmdarı 
olan çar Baqrat (anası abxaz qızı idi) 1008-ci 
ildə yuxarıda adları çəkilən iki siyasi vahidi 
birləşdirə bilmişdi. Birləşmiş Gürcüstanın 
çar sülaləsi bundan sonra «abxaz nəsli» 
sayılırdı. Gürcü çarlarının rəsmi titulunda 
isə «abxazlar hökmdarı» sözləri «kartvel-
lər hökmdarı» sözlərindən qabaq yazılır, 
«Abxaz (Abqaz) eli» Gürcüstan yerinə işlə-
nirdi»7.

Doğrudan da, «Kitabi-Dədə Qorqud»da 
Qafqaz regionu üçün tamamilə yad etnos 
olan ermənilər haqqında təbii olaraq heç 
nə deyilməsə də, gürcülər haqqında yerli 
sakinlər kimi bəhs olunur. Dastanın doqqu-
zuncu boyu Gürcüstanın Oğuz dövlətinə 
xərac verməsi haqqında məlumatla başla-
nır: «Doqquz tümənlik Gürcüstanın xə-
racı gəldi: bir at, bir qılınc, bir çomaq gətir-
dilər. Bayındır xan bərk dilxor oldu. Dədəm 
Qorqud gəldi, şadlıq havası çaldı. «Xanım, 
niyə qanın qaralıb?» – dedi. Dedi: «Necə qa-
ralmasın, hər il qızıl-gümüş gəlirdi, cavan-
lara-bəylərə verirdik, xatirləri şad olurdu. İndi 
bunları kimə verək ki, onunçun xoş olsun»8. 

Göründüyü kimi, dastandakı «Qan Abqaza 
eli» Gürcüstan mənasındadır və onların xris-
tian olması da dastanda açıq şəkildə göstə-
rilmişdir. Burada «qan» sözü heç də qan 
maddəsinin adı yox, çox güman ki, «q//x» 
variantlaşmasında «xan» sözünü bildirir. 
«Xan», «xanlıq» sözləri oğuz dilində siya-
si məzmunlu sözlərdir: «xanlıq» – dövləti, 
«xan» – onun başçısını bildirir. «Abxaz eli» 
gürcü dövləti idi və oğuzlar onu dövlət ola-
raq öz dillərində «xan»(lıq) adlandırırdılar. 
Bu halda «Qan Abqaza eli» ifadəsi «Abxaz 
xanının eli» (yaxud «Abxaz xanlığı eli») mə-
nasına gəlir.

«Qan Abqaz eli» adındakı «qan» sözünün 
«Dədə Qorqud» dastanının sadələşdirilmiş 
variantında «qanlı» şəklində verilməsi «Qan-
nı Muğanlı» adına da işıq salır. Burada «qan-
nı» sözü, çox güman ki, «xanlıq» sözünün 
fonetik şəklidir. Bu halda «Qannı Muğanlı» 
adı «Xanlı(q) Muğanlı» şəklində oxunur.

Fikrimizi başqa faktlar da təsdiq edir. Əvvəla 
«xanlıq» sözü tarixi Azərbayan toponimika-
sında həm də müstəqil yer adı kimi də işlənir.

Digər tərəfdən, Muğanlı adının tarixi Azər-
baycanda, o cümlədən Borçalıda çox geniş 
yayılmış ad olduğunu nəzərə almaq lazım-
dır. Bu baxımdan, Muğanlı adının qarşısında 
işlədilən «Qannı» epiteti onu başqa Muğanlı 
kəndlərindən fərqləndirmək məqsədi güd-

6  Kitabi-Dədə Qorqud. Göstərilən nəşri, s. 
166   

7  Kitabi-Dədə Qorqud. Göstərilən nəşri, s. 
261 

8  Kitabi-Dədə Qorqud. Göstərilən nəşri, s. 
202

müşdür. 

M.Çobanov və M.Borçalı Borçalı mahalın-
dakı Muğanlı toponimləri haqqında yazırlar 
ki, Borçalının Bağ bölgəsinin mərkəzi hissə-
sində Bolulus – Bolnisi rayonunda Muğanlı 
(Bala Muğanlı – indi kənd gürcü dilində «Fa-
rizi» adlanır, əhalisi 1300 nəfərdən çoxdur), 
Marneuli rayonunda Böyük Muğanlı, Qaş 
Muğanlı, Kirəc Muğanlı, Başkeçid rayonun-
da Muğanlı (Dağ Muğanlı – 1990-cı ildə 
türklər – azərbaycanlılar buradan qovulmuş 
və kənd «gürcüləşdirilmişdir»), Saqareco 
(Qaraca yurdu) rayonunda Yor Muğanlı, 
Qarayazı rayonunda Sartçala Muğanlı adlı 
kəndlər vardır… Qeyd olunan etnooykonim-
lərin hamısı Muğ və ya Mağ (tayfa adı) etno-
nimləri əsasında təşəkkül tapmışdır. Bütün 
bunlar göstərir ki, Azərbaycan xalqının et-
nogenezində Muğ və ya Mağ tayfaları böyük 
rol oynamışdır. IX-XI əsrlərdə ərəb dilində 
yazılmış bir sıra tarix və coğrafiya kitabla-
rında, o cümlədən «Hüdud-əl aləm» əsərin-
də Muğan, Qəbələ və s. toponimlər qeydə 
alınmışdır ki, həmin toponimlər indi də Azər-
baycan və Gürcüstanın bir sıra rayonlarında 
yaşamaqdadır. 1728-ci ildə tərtib olunmuş 
«Dəftəri-müfəssəli-əyaləti-Tiflis»də Gürcüs-
tanın ərazisində mövcud olmuş Muğanlı 
tayfasının adı ilə bağlı bir neçə Muğanlı kən-
dinin adı da qeydə alınmışdır. Məsələn, Bay-
dar nahiyyəsində Muğanlı, Dəmirçihəsən 
uluslarından Kəpənəkçi adlanan yerdə Mu-
ğanlı camaatı, Muğanlı Əhməd camaatı, 
Ağcaqala nahiyyəsində Ərəbli oymağının 
İmamkəndi qışlağındakı Muğanlı camaatı və 
s. göstərir ki, türklər – azərbaycanlılar bu böl-
gədə çox qədimdən məskunlaşmışlar9. 

9  Çobanov M., Borçalı M. Borçalı 
toponimləri. «Kredo» qəzeti, 14 aprel 2012-ci il
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KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT HAQQINDA
GÜRCÜSTAN QANUNUI FƏSİL

ÜMUMİ QAYDALAR

Maddə 1. Qanunun məqsədləri 

1. Qanunun məqsədləri: 

a) torpaqdan səmərəli istifadə edilməsi və aq-
rar strukturun yaxşılaşdırılması əsasında təşkil 
olunmuş təsərrüfatın hüquqi cəhətdən təmin 
edilməsi; 

b) torpaq sahələrinin parçalanmasının və onlar-
dan qeyri-səmərəli istifadə olunmasının qarşı-
sının alınınası. 

2. Qanun aşağıdakıları müəyyən edir: 

a) torpaq sahələrinin və torpaq təsərrüfatlarının 
əldə edilməsi və özəlləşdirilməsi qaydasını; 

b) kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələri ilə 
əlaqədar münasibətlərin qaydaya salınmasın-
da dövlətin iştirakını. 

Maddə 2. Qanunun təsir sahəsi 

1. Bu qanunun təsiri kənd təsərrüfatı tor-
paqlarına aiddir. 

2. Qanunun təsiri həmçinin aşağıdakıla-
ra da aiddir: 

a) əgər sahələr və sahələrin bir hissəsi yaşayış 
məntəqələrində yerləşmişsə və torpaq təsərrü-
fatına aiddirsə; 

b) təyinat məqsədi dəyişdirilməmiş tikinti zona-
sındakı sahələrə; 

v) meşə fondunun torpaqları hesabına artmış 
kənd sakinlərinin torpaq sahələrinə. 

Maddə 3. Kənd təsərrüfatı torpaq sahəsi an-
layışı 

1. Təsərrüfat və yardımçı tikililəri olan, yaxud 
olmayan torpaq kitabında (ümumi reyestrdə) 
kənd təsərrüfatı torpaq sahəsi kimi qeydə alın-
mış bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları isteh-
salı üçün istifadə olunan torpaq kənd təsərrüfatı 
torpaq sahəsi sayılır. 

2. Aşağıdakılar da kənd təsərrüfatı torpaq 
sahəsi sayılır: 

a) kəndə, icmaya, hüquqi şəxslərə məxsus olan 
otlaqların, biçənəklərin, meşələrin ərazisində 
həyətin (ailənin) mülkiyyət payı; 

b) ayrıca hüquq obyekti ola bilən kənd təsərrü-
fatı torpaqlarının bir qismi. 

Maddə 4. Torpaq (fermer) təsərrüfatı anlayışı 

1. Üzərində müvafiq yaşayış və təsərrüfat tikin-
tiləri, habelə müvafiq emal sənayesi və avadan-
lığı, obyektləri olan, kənd təsərrüfatı istehsalı-
nın əsasını təşkil edən kənd təsərrüfatı torpaq 
sahələrinin cəmi torpaq (fermer) təsərrüfatı 
sayılır. 

2. Əgər bağçılıq və bostançılıq yoldaşlıqla-
rı sahələrindən və yaylaq sahələrindən əldə 
edilən gəlir ailənin gəlirinin yarısından çoxunu 
təşkil edirsə, həmin sahələr də torpaq (fermer) 
təsərrüfatı sayılır. 

3. Torpaq (fermer) təsərrüfatı kənd (kəndli, fer-
mer təsərrüfatı) və kənd təsərrüfatı üzrə hüquqi 
şəxs halında mövcud ola bilər. 

4. Kənd təsərrüfatı, bu maddənin birinci bən-
dində müəyyən edilmiş bir fiziki şəxsin, yaxud 
ər-arvadın və ailənin digər üzvlərinin birgə isti-
fadəsində olan torpaq (fermer) təsərrüfatıdır. 

5. Kənd təsərrüfatı torpaq kitabında (ümumi 
reyestrdə) qeydə alınmalıdır. Əgər bu təsər-
rüfat ər-arvadın, yaxud ailənin digər üzvlərinin 
ümumi mülkiyyətini təşkil edirsə, onlardan hər 
biri torpaq kitabında (ümumi reyestrdə) şərikli 
mülkiyyətçi sifəti ilə qeydə alınmalıdır. 

Üçunçü şəxslərə münasibətlərdə kənd təsərrü-
fatı adından qalan mülkiyyətçilərin səlahiyyət 
vermiş olduqları şəriklərdən biri çıxış edir. Hə-
min şəxs torpaq kitabına (ümumi reyestrə) kənd 
təsərrüfatının başçısı kimi daxil edilir. 

6. Qatışıq fəaliyyətlə məşğul olan hüquqi şəxs 
gəlirin yarısından çoxunu kənd təsərrüfatı fəa-

liyyətindən əldə edirsə, torpaq (fermer) təsər-
rüfatı sayılır. 

Maddə 5. Kənd işçisi anlayışı 

1. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan, əsas gə-
liri (bütün gəlirin yarısından çoxunu) həmin 
fəaliyyətdən əldə edən və torpaq təsərrüfatını 
müstəqil idarə edən fiziki, yaxud hüquqi şəxs 
kənd təsərrüfatı torpaq sahəsinin mülkiyyət-
çisi olub-olmamasından, yaxud həmin sahəni 
müqavilə üzrə götürüb-götürməməsindən asılı 
olmayaraq kənd işçisi sayılır. 

2. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torqpaq ancaq Gür-
cüstan vətəndaşının mülkiyyətinə verilir. Gür-
cüstan vətəndaşlığı olmayan şəxsə və xarici 
dövlətin vətəndaşına kənd təsərrüfatı təyinatlı 
torpaq ancaq icarəyə verilir. 

3. Torpaq kitabında (ümumi reyestrdə) qeydəal-
ma nəticəsində Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Na-
zirliyi tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərə kənd 
işçisi statusu verilir. 

4. Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyinin tor-
paq kitabında (ümumi reyestrində) qeydiyyatın 
təzələnməməsi əsasında kənd işçisinin statusu 
ləğv edilir. 

5. Kənd işçisi statusunun verilməsi, təzələnmə-
si və ləğv edilməsi, qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada həyata keçirilir. 

II FƏSİL

KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQ-
LARLA

ƏLAQƏDAR MÜNASİBƏTLƏRİN ŞƏX-
Sİ-HÜQUQİ

(MÜLKİ-HÜQUQİ) MƏHDUDİYYƏTLƏRİ

Maddə 6. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqla-
rın özəlləşdirilməsi hüququ 

1. Gürcüstanda kənd təsərrüfatı tayinatlı tor-
paqların özgəninkiləşdirilməsinə aid qaydada, 
habelə xüsusi icazə əsasında ümumi məhdu-
diyyətlərlə yol verilir. 

2. Kənd işçisi statusuna malik olan fiziki və 
hüquqi şəxslər arasında sövdələşmə bağla-
narkən özəlləşdirmə üçun icazə tələb olunmur. 

Maddə 7. Varislik 

1. Kənd təsərrüfatında varislik ailənin sonuncu 
üzvünün ölümü ilə əlaqədar olaraq açılır. 

2. Əgər kənd təsərrüfatı bir nəfər şəxsin mülkiy-
yətidirsə, sahibkar onu vəsiyyətlə kənd təsərrü-
fatı torpağının mülkiyyətçisi üçün nəzərdə tutu-
lan şərtləri ödəməli və onun üçün bu qanununla 
müəyyən edilmiş öhdəlikləri yerinə yetirməli 
olan digər şəxsə verə bilər. 

3. Bu qanunun dördüncü maddəsinin dördüncü 
bəndində xatırlanan kənd təsərrüfatı mülkiy-
yətçilərinin biri öldüyü halda miras olan əmlak 
mərhumun varisinə keçir. 

4. Əgər bu maddənin 3-cü bəndində nəzərdə 
tutulmuş zəminlər mövcud deyildirsə və kənd 
təsərrüfatı bir nəfər şəxsin mülkiyyətidirsə, 
onun öldüyü təqdirdə həmin təsərrüfat aşağı-
dakı növbəliliklə verilir: 

Əgər bir neçə varis kənd təsərrüfatını miras 
kimi almağı arzu edərsə, onlardan aşaığıdakı-
na üstünlük verilir: 

a) son beş il ərzində miras verənlə birlikdə tor-
paq (fermer) təsərrufatını idarə edənə və va-
rislik açılan vaxtda həmin fəaliyyətlə məşğul 
olmaqda davam edənə; 

b) miras verənin sağlığında torpaq (fermer) 
təsərrüfatını idarə etməmiş, lakin təcrübəsi və 
təsərrüfatı idarəetmə qabiliyyəti olan şəxsə. 
Əgər bu cür varislər bir neçə nəfərdirsə, bu hal-
da varislik açılan vaxtda həmin kənd təsərrüfa-
tında yaşayana üstünlük verilir: 

2) Miras verənin həyat yoldaşına; 

3)  Əgər kənd təsərrüfatını valideynlərin-

dən almış, yaxud valideynlərinin hesabına əldə 
etmişdirsə, miras verənin valideynlərinə; 

4) Birinci növbədə varislər üçün nəzərdə tutul-
muş qaydada miras verənin bacılarına, qardaş-
larına və onlann uşaqlarına. 

5. Əgər miras verənin varisləri həddi-buluğa 
çatmamış oğul (qız) olarsa, o, həddi-buluğa 
çatanadək təsərrüfatı idarəetmək vəzifəsi onun 
qəyyumlarına həvalə edilir. Həddi-buluğa çat-
dıqdan sonra varis təsərrüfatı müstəqil idarə 
etmək məsələsini həll edir. 

6. Əgər varisliyi xarici dövlətin vətəndaşı, yaxud 
vətəndaşlığı olmayan şəxs alırsa, miras keçmiş 
torpaq sahəsini bu qanunda müəyyən edilmiş 
qaydada onlar özəlləşdirirlər. 

7. Varislik açılan vaxtadək torpaq (fermer) 
təsərrüfatı, yaxud kənd təsərrüfatı torpaq sahə-
si icarəyə verilmişdirsə, bu halda təsərrüfatı özü 
idarə etməyi arzulayan və buna qadir olan varis 
bir il əvvəl bu barədə icarədarı xəbərdar edə və 
onun razılığı olduğu təqdirdə icarə haqqında 
müqaviləni poza bilər. 

8. Torpaq (fermer) təsərrüfatı, yaxud kənd 
təsərrüfatı torpaq sahəsi miras almamış şəxs-
lərin ödənc tələb etmək hüququ vardır. Ödəncin 
növunü və həcmini qarşılıqlı razılaşma əsasın-
da varislər muəyyən edirlər. Mübahisəli hallar-
da ödənc haqqında məhkəmə qərar çıxarır. 

Ödəncin həcmi müəyyən edilərkən onun kənd 
təsərrüfatının həyat qabiliyyəti üçün təhlükə 
törətməməsi vacibdir. 

Maddə 8. ÖzəlIəşdirmənin ümumi məhdu-
diyyətləri 

Dördüncü bəndində göstərilmiş şəxlərlə birlik-
də torpaq təsərrüfatını idarə edən mülkiyyətçi 
kənd təsərrüfatı torpaq sahəsini və ya torpaq 
(fermer) təsərrüfatını, yaxud ümumi, mülkiyyət-
dən öz payını ancaq həmin şəxslərin razılığı 
ilə özgəninkiləşdirə bilər. Razılıq notarial qay-
dada təsdiq olunmalıdır. Sahibkar bu cür razı-
lıq ala bilməzsə, məhkəməyə müraciət etınək 
hüququna malikdir. 

Maddə 9. Müqavilə üzrə girovdan çıxarma 
hüququ 

Özəlləşdirməni həyata keçirən şəxs torpaq əldə 
edənin torpağı becərməkdən əl çəkdiyi təqdir-
də torpaq sahəsini girovdan çıxarmaq hüququ 
haqqında torpaq sahəsini əldə edənlə razılığa 
gələ bilər. Özəlləşdirməni həyata keçirən şəxs 
öldükdə və torpaq sahəsini almış şəxs torpa-
ğı becərməkdən əl çəkdikdə torpaq becərmək 
arzusunda olan özlləşdirməni həyata keçirmiş 
şəxsin varisi müstəqil olaraq girovdan çıxarmaq 
hüququndan istifadə edə bilər. 

Maddə 10. İcarədarın girovdan çıxarmada 
üstün hüququ 

1.Torpaq (fermer) təsərrüfatının özgəlləşdi-
rilməsi zamanı on il ərzində həmin təsərrüfatı 
özu idarə etmiş icarədarın girovdan çıxarmada 
üstün hüququ vardır. 

2.Kənd təsərrüfatı torpaq sahəsinin özəlləş-
dirilməsi zamanı icarədar artıq digər torpaq 
(fermer) təsərrüfatının sahibidirsə, yaxud belə 
təsərrüfatı idarə edirsə və icarəyə götürdüyü 
torpaq sahəsi onun təsərrüfatına bitişik ərazidə 
yerləşirsə, ona üstünlük verilir. 

Maddə 11. Ümumi mülkiyyətdən payı girov-
dan çıxarmada üstünlük hüququ 

1. Torpaq (fermer) təsərrüfatı üzərində ümumi 
mülkiyyətdən pay özəlləşdirilərkən təsərrüfatı 
özu idarə etınək arzusunda olan şərikli mülkiy-
yətçilərdən hər hansı biri girovdan çıxarmada 
üstün hüquqa malikdir. 

2. Kənd təsərrüfatı torpaq sahəsi üzərində 
ümumi mülkiyyətdən pay özəlləşdirilərkən tor-
paq (fermer) təsərrüfatının mülkiyyətçisi olan, 
yaxud belə təsərrüfatı idarə edən və əldə etdiyi 
sahə onun təsərrüfatına bitişik ərazidə yerləşən 
hər bir şərik girovdan çıxarmada üstün hüquqa 

malikdir. 

Maddə 12. Dövlətin girovdan çıxarmada üs-
tün hüququ 

1. Dövlət Torpaq fondunun vasitəsi ilə yüksək 
şərt daxilində torpağı satmaq hüququna malik-
dir. 

2. Aşağıdakı hallarda dövlət girovdan çıxarma-
da üstün hüquqdan istifadə etmir: 

a) sahibkarın oğlu (qızı) torpaq (fermer) təsər-
rüfatını qəbul edib, onu müstəqil idarə etmək 
arzusunda olduğunu bildirərsə; 

b) sahibkar ölmüşdürsə və onun varisi torpaq 
(fermer) təsərrüfatını müstəqil idarə etmək ar-
zusundadırsa; 

j) əgər torpaq (fermer) təsərrüfatı, yaxud kənd 
təsərrüfatı torpaq sahəsi sahibi tərəfindən döv-
lət ehtiyacları, yaxud ictimai ehtiyaclar üçün 
özəlləşdirilmişdirsə və ya məcburi qaydada 
müsadirə edilmişdirsə. 

3. Əgər mülkiyyətçilərin əmək qabiliyyəti ol-
mayan varisləri qalmışlarsa, varisin təsərrüfatı 
müstəqil surətdə idarə etmək qabiliyyətinə ma-
lik olması müəyyən edilənədək girovdan çıxar-
ma hüququndan istifadə etməsinə yol verilmir. 

Maddə 13. Girovdan çıxarmada üstünlük 
hüququnun müddəti 

Səlahiyyətli şəxsin mülkiyyətçinin təsərrüfatı 
idarə etməni dayandırdığını bildiyi, yaxud bil-
məli olduğu gündən sonra bir ay müddətində gi-
rovdan çıxarmada üstünlük hüququ ləğv edilir. 

Maddə 14. Özəlləşdirmə zamanı kənd təsər-
rüfatı təyinatlı torpağın dəyəri 

Kənd təsarrüfatı təyinatlı torpağın qiyməti onun 
girovdan çıxarma vaxtı rəsmi qeydə alınmış 
qiymətdən artıq olan, yaxud ona bərabər olan 
bazar qiyməti ilə müəyyən edilir. 

III FƏSİL

KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQ-
LARLA

ƏLAQƏDAR MÜNASİBƏTLƏRİN İCTİMAI - 
HÜQUQİ

(İNZİBATİ-HÜQUQI) TƏNZİMLƏNMƏSİ

Maddə 15. Gerçəkliyin tanınması üçün xü-
susi icazə lazım olan sövdələşmələr 

1. Kənd təsərrüfatı torpaq sahəsinin özəlləşdi-
rilməsi və torpaq sahəsinin müqavilə əsasında 
digər şəxsə verilməsi üçün aşağıdakı hallarda 
xüsusi icazə tələb olunur: 

a) kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan qey-
ri-kənd təsərüfatı məqsədləri üçün (məqsədli 
istifadənin dəyişdirilməsi) istifadə olunduqda; 

b) torpaq sahəsi kənd təsərrüfatı üçün istifadə 
olunmayacaq tikinti zonasına verildikdə. 

2. Aşağıdakılar torpaq sahəsinin özəlləşdirməsi 
və tarazlaşdırılması. 

a) torpaq sahəsi üzərində ümumi mülkiyyə-
tin bir hissəsinin başqasına güzəşt edilməsi, 
yaxud onun özəlləşdirilməsi; 

b) torpaq sahəsinin uzufrukt (ömürlük istifadə - 
red.) hüququ ilə yüklənməsı. Uzufrukt qaydası 
Gürcüstanın mülki məcəlləsi ilə müəyyən edilir. 

3. Özəlləşdirmə məqamının başlanmasının həl-
ledici şərtləri bunlardır: 

a) bağlanmış müqaviləyə əsasən mülkiyyətin 
onu əldə edənə keçməsi; 

b)torpaq sahəsinin müsadirə olunmasına baş-
lanması; 

v) məqsədli istifadənin dəyişdirilməsi əsasında 
səlahiyyətli şəxsə torpaqdan qeyri-kənd təsər-
rüfatı məqsədləri üçün istifadə etməyə icazə 
verən sövdələşmə, yaxud mülkiyyətçinin sahə-
dən məqsədli istifadə olunmasını dəyişdirmə-
sinə səbəb olan hərəkəti; 

q) kənd təsərrüfatı torpaq sahəsinin tikinti zona-
sına verilməsinə başlanması. 

... ARDI VAR


