
 

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

 

 

  მიღებულია - 15.10.1985 წ  ძალაშია - 26.10.2004 წ  

22.02.2011 წ - მდგომარეობით  

 

   მიმღები:   საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

    რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 26.10.2004 წლის #515 -II ს 

დადგენილებით  

      

      

    სტრასბურგი, 15.10.1985  

    პრეამბულა  

    ქვემორე ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები, ითვალისწინებენ რა, 

რომ ევროპის საბჭოს მიზანს წარმოადგენს მის წევრებს შორის უფრო დიდი ერთიანობის 

მიღწევა იმ იდეალებისა და პრინციპების დაცვის მიზნით, რომლებიც წარმოადგენენ 

მათ საერთო მემკვიდრეობას;  

 

    ითვალისწინებენ რა, რომ ამ მიზნის მიღწევის ერთ-ერთ მეთოდს წარმოადგენს 

მმართველობის სფეროში ხელშეკრულებების დადება;  

    ითვალისწინებენ რა, რომ ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები წარმოადგენენ 

ნებისმიერი დემოკრატიული რეჟიმის ერთ-ერთ ძირითად საფუძველს;  

    ითვალისწინებენ რა, რომ მოქალაქეთა უფლება მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო 

საქმეების წარმართვაში წარმოაღგენს ერთ-ერთ დემოკრატიულ პრინციპს, რომელიც 

საერთოა ევროპის საბჭოს ყველა წევრი სახელმწიფოსათვის;  

    ითვალისწინებენ რა, რომ სწორედ ადგილობრივ დონეზე შეიძლება ყველაზე 

ეფექტურად ამ უფლების პირდაპირი რეალიზაცია;  



    დარწმუნდნენ რა იმაში, რომ ხელისუფლების ადგილობრიეი ორგანოების არსებობას, 

რომლებსაც გააჩნიათ რეალური პასუხისმგებლობა, შეუძლია უზრუნველყოს ეფექტური 

და ამასთან, მოქალაქესთან დაახლოებული მმართველობა;  

    აცნობიერებენ რა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაცვა და გაძლიერება 

სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში წარმოადგენს მნიშვნელოვან წვლილს დემოკრატიისა 

და ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის პრინციპებზე დაფუძნებული ევროპის 

მშენებლობისათვის;  

    ამტკიცებენ რა, რომ ეს გულისხმობს ხელისუფლების ისეთი ადგილობრივი 

ორგანოების არსებობას, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან გადაწყვეტილების მიღების 

უფლების მქონე, დემოკრატიული გზით შექმნილი ორგანოების მიერ, და რომლებსაც 

გააჩნიათ ფართო ავტონომია მათი კომპეტენციის, ამ კომპეტენციის განხორციელებისა 

და ამისათვის აუცილებელი სახსრების მხრივ,  

      

    შეთანხმდნენ შემდეგზე,  

      

მუხლი # 1  

    მხარეები იღებენ ვალდებულებას, მიიჩნიონ თავი ვალდებულად ქვემოთ მოცემული 

მუხლებით ამ ქარტიის მე-12 მუხლით დადგენილი წესითა და ზომით.  

     

ნაწილი # 1  

მუხლი # 2 - ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციური და სამართლებრივი 

საფუძველი 

    ადგილობრივი თვითმმართველობის პრინციპი აღიარებული იქნება შიდა 

კანონმდებლობით და შესაძლებლობის შემთხვევაში, კონსტიტუციით.  

     

მუხლი # 3 - ადგილობრივი თვითმმართველობის კონცეფცია 

    1. ადგილობრივი თვითმმართველობა ნიშნავს ხელისუფლების ადგილობრივი 

ორგანოების უფლებასა და შესაძლებლობას, კანონის ფარგლებში მოაწესრიგონ და 

მართონ საზოგადოებრივი საქმეების მნიშვნელოვანი წილი მათი პასუხისმგებლობითა 

და ადგილობრიეი მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად.  



    2. ამ უფლების განხორციელება ხდება საბჭოების ან ასამბლეების მიერ, რომლებიც 

შედგებიან პირდაპირი, თანაბარი და თანასწორი ხმის მიცემის საფუძველზე ფარული 

კენჭისყრით არჩეული წევრებისაგან და რომლებთანაც შეიძლება არსებობდნენ მათ 

წინაშე პასუხისმგებელი აღმასრულებელი ორგანოები. ეს დებულება არანაირ 

ზეგავლენას არ მოახდენს მოქალაქეთა მონაწილეობაზე ასემბლეებში, რეფერენდუმებში 

და ნებისმიერი სახის პირდაპირ მონაწილეობაზე იქ, სადაც ეს კანონით ნებადართულია.  

     

მუხლი # 4 - ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის სფერო 

    1. ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების ძირითადი უფლვბამოსილებანი და 

პასუხისმგებლობა განისაზღვრება კონსტიტუციით ან კანონით. ამასთან, ეს დებულება 

ხელს არ შეუშლის კანონის შესაბამისად ხელისუფლების ადგილობრივი 

ორგანოებისათვის დამატებითი უფლებამოსილებებისა და მოვალეობების მინიჭებას 

სპეციალური მიზნებით.  

    2. ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს, კანონის ფარგლებში აქვთ სრული 

თავისუფლება განახორციელონ თავიანთი ინიციატივა ნებისმიერი საკითხის მიმართ, 

რომელიც არ გამოირიცხება მათი კომპეტენციიდან ან რომელიც მინიჭებული არა აქვს 

ხელისუფლების რომელიმე სხვა ორგანოს.  

    3. როგორც წესი, სახელმწიფო უფლებამოვალეობების განხორციელება ხდება 

ხელისუფლების იმ ორგანოს მიერ, რომელიც ყველაზე ახლოს არის მოქალაქეებთან. 

მოვალეობების გადანაწილება სხვა ორგანოსათვის უნდა მოხდეს შესაბამისი ამოცანების 

მოცულობისა და ბუნების, ასევე ეკონომიკისა და ეფექტურობის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით.  

    4. ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოებისათვის მინიჭებული უფლებამოსილება, 

როგორც წესი, იქნება სრული და ექსკლუზიური. იგი არ შეიძლება იქნას შეზღუდული 

სხვა ცენტრალური ან რეგიონალური ორგანოს მიერ, კანონით განსაზღვრული 

შემთხვევების გარდა.  

    5. ცენტრალური ან რეგიონალური ორგანოების მიერ უფლებამოსილებათა 

დელეგირების შემთხვევაში, ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს ენიჭებათ, 

რამდენადაც ეს შესაძლებელია, თავისუფლება მოახდინონ დელეგირებული 

უფლებამოსილებების განხორციელება ადგილობრივ პირობებთან მისადაგებით.  

    6. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს უნდა 

გაეწიოთ კონსულტაციები სათანადო დროს და შესაბამისი გზებით ყველა იმ საკითხის 



დაგეგმვასა და მათზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომლებიც მათ პირდაპირ 

ეხებათ. 

მუხლი # 5 - ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოს ადმინისტრაციული საზღვრების 

დაცვა 

    ცვლილებები ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოს ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში არ იქნება შეტანილი შესაბამის ადგილობრივ ორგანოსთან წინასწარი 

კონსულტაციის გარეშე, შესაძლებლობის შემთხვევაში, რეფერენდუმის ჩატარების 

საშუალებით იქ, სადაც კანონით ეს ნებადართულია.  

     

მუხლი # 6 - შესაბამისი ადმინისტრაციული სტრუქტურები და ხელისუფლების 

ადგილობრივ ორგანოთა ამოცანების წყარო 

    1. უფრო ზოგადი საკანონმდებლო დებულებებისათვის ზიანის მიყენების გარეშე, 

ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები უფლებამოსილნი არიან განსაზღვრონ 

თავიანთი შიდა აღმინისტრაციული სტრუქტურები იმ მიზნით, რომ მოხდეს მათი 

მისადაგება ადგილობრივ საჭიროებებთან და უზრუნველყოფილი იქნას ეფექტური 

მართვა.  

    2. თვითმმართველობის ადგილობრივი ორგანოების მოხელეთა სამსახურის პირობები 

უნდა იძლეოდნენ იმის საშუალებას, რომ მოხდეს მაღალკვალიფიციური პერსონალის 

დაქირავება დამსახურებისა და კომპეტენტურობის საფუძველზე; ამ მხრივ 

უზრუნველყოფილი იქნება პროფესიული მომზადების ადეკვატური საშუალებები, 

ანაზღაურება და სამსახურებრივი დაწინაურების საშუალებები.  

     

მუხლი # 7 - პირობები, რომელთა მიხედვითაც ხდება უფლებამოსილებათა 

განხორცილება ადგილობრივ დონეზე 

    1. ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებში არჩეული წარმომადგენლების 

სამსახურის პირობებით უზრუნველყოფილი იქნება მათი ფუნქციებიხ თავისუფალი 

განხორციელება.  

    2. ამ პირობებით უზრუნველყოფილი იქნება სამსახურებრივი მოვალეობების 

განხორცილების დროს გაწეული ხარჯების შესაბამისი ფინანსური კომპენსაცია, ისევე 

როგორც, სათანადო შემთხვევებში, კომპენსაცია სახსრების დაკარგვის შემთხვევაში ან 

შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება და შესაბამისი სოციალური დაცვა.  



    3. ნებისმიერი ფუნქცია ან საქმიანობა, რომელიც განიხილება, როგორც შეუთავსებელი 

ადგილობრივ არჩევით თანამდებობასთან, განისაზღვრება კანონით ან ძირითადი 

სამართლებრივი პრინციპებით. 

მუხლი # 8 - ადმინისტრაციული ზედამხედველობა ხელისუფლების ადგილობრივ 

ორგანოთა საქმიანობაზე 

    1. ნებისმიერი ადმინისტრაციული ზედამხედველობა ხელისუფლების ადგილობრივ 

ორგანოებზე შეიძლება განხორციელდეს კონსტიტუციით ან კანონით განსაზღვრული 

პროცედურების შესაბამისად და მათ მიერ განსაზღვრულ შემთხვევებში.  

    2. ნებისმიერი ადმინისტრაციული ზედამხედველობა ხელისუფლების ადგილობრივი 

ორგანოების საქმიანობაზე, როგორც წესი, მიზნად უნდა ისახავდეს კანონსა და 

კონსტიტუციურ პრინციპებთან შესაბამისობის მიღწევას. ამასთან, ადმინისტრაციული 

ზედამხედველობა შეიძლება განხორციელდეს მაღალი დონის ხელისუფლების 

ორგანოების მიერ იმ ამოცანების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომლებიც მათ 

დელეგირებული აქვთ ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოებისათვის.  

    3. ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებზე ადმინისტრაციული ზედამხედველობა 

განხორციელდება ისეთი გზით, რომ მაკონტროლებელი ხელისუფლების ორგანოს 

ჩარევა პროპორციაში იყოს იმ ინტერესების მნიშვნელობასთან, რომელთა დაცვაც არის 

განზრახული. 

მუხლი # 9 - ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების ფინანსური სახსრები 

    1. ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს უფლება აქვთ ეროვნული ეკონომიკური 

პოლიტიკის ფარგლებში გააჩნდეთ საკუთარი ფინანსური სახსრები.  

    რომელთა განკარგვაც მათ შეეძლებათ მათი უფლებამოსილების ფარგლებში.  

    2. ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოვბის ფინანსური წყაროები თანაზომიერნი 

უნდა იყვნენ კონსტიტუციითა და კანონით დადგენილ მათ უფლებამოვალეობებთან.  

    3. ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების ფინანსური წყაროების თუნდაც 

ნაწილი უნდა შემოდიოდეს ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლებისაგან, 

რომელთა ოდენობის დადგენაც შეუძლიათ ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს 

კანონის ფარგლებში.  

    4. ფინანსური სისტემები, რომლებსაც ეფუძნებიან ხელისუფლების ადგილობრივ 

ორგანოთა სახსრები, უნდა იყოს საკმარისად მრავალფეროვანი და მოქნილი, რათა ამ 

ორგანოებს საშუალება ჰქონდეთ, იმდენად რამდენადაც ეს პრაქტიკულად შესაძლებელი 



იქნება, გაითვალისწინონ მათი ამოცანების შესრულებისას გაწეული რეალური 

ხარჯების ბალანსი.  

    5. ფინანსურად სუსტ ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოთა დაცვა მოითხოვს 

ფინანსური გათანასწორების პროცედურების ან სხვა შესაბამისი ზომების გატარებას, 

რომელთა დანიშნულებაა გამოასწორონ ფინანსების პოტენციური წყაროებისა და 

ფინანსური ვალდებულებების არაადეკვატური განაწილების შედეგები. ამაგვარი 

პროცედურები ან ზომები არ შეზღუდავს ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების 

თავისუფლებას მათი კომპეტენციის ფარგლებში.  

    6. ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებთნ სათანადო წესით უნდა გაიმართოს 

კონსულტაციები იმ გზების შესახებ, რომლებითაც უნდა მოხდეს მათთვის 

გათვალისწინებული სახსრების გადანაწილება.  

    7. იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ხელისუფლების ადგილობრივი 

ორგანოვბის სუბსიდიები არ იქნება გამოყენებული სპეციალური პროექტების 

დასაფინანსებლად. სუბსიდირება არ ზღუდავს ხელისუფლების ადგილობრივი 

ორგანოების თავისუფლებას გაატარონ დამოუკიდებელი პოლიტიკა თავიანთი 

იურისდიქციის ფარგლებში.  

    8. კაპიტალური ინვესტიციების მიღების მიზნით, ხელისუფლების ადგილობრივი 

ორგანოებისათვის კანონის ფარგლებში ხელმისაწვდომი იქნება კაპიტალის ეროვნული 

ბაზარი. 

მუხლი # 10 - ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების უფლება გაერთიანებაზე 

    1. ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს, მათი უფლებამოსილების 

განხორცილებისას, უფლება აქვთ ითანამშრომლონ და კანონის ფარგლებში შექმნან 

გაერთიანება ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ ორგანოებთან, რათა შეასრულოს 

საერთო ინტერესებში შემავალი ამოცანები.  

    2. ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოთა უფლება ეკუთვნოდნენ გაერთიანებას 

მათი საერთო ინტერესების დაცვისა და მხარდაჭერის მიზნით და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა საერთაშორისო გაერთიანებას, აღიარებული იქნება 

თითოეულ სახელმწიფოში.  

    3. ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს უფლება აქვთ კანონით დადგენილი 

პირობების დაცვით, ითანამშრომლონ სხვა სახელმწიფოების ანალოგიურ ორგანოებთან. 

მუხლი # 11 - ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი დაცვა 



    ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს უფლება აქვთ მიიღონ სამართლებრივი 

ზომები მათი უფლებამოსილებების თავისუფალი განხორციელების და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ისეთი პრინციპების პატივისცემის უზრუნველსაყოფად, 

რომლებიც დაცულნი არიან კონსტიტუციითა ან შიდა კანონმდებლობით. 

ნაწილი # 2 - სხვადასხვა დებულებები 

მუხლი # 12 - ვალდებულებები 

    1. თითოეული მხარე ვალდებულებას იღებს აღიაროს, რომ იგი ვალდებულია 

ქარტიის 1-ლი თავის სულ მცირე 20 პუნქტით, რომელთაგანაც არანაკლებ ათი არჩეულ 

უნდა იქნეს ქვემო პუნქტებიდან:  

    - მუხლი 2,  

    - მე-3 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები,  

    - მე-4 მუხლის 1-ლი, მე-2 და მე-4 პუნქტები,  

    - მე-5 მუხლი,  

    - მე-7 მუხლის 1-ლი პუნქტი,  

    - მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტი,  

    - მე-9 მუხლის 1-ლი, მე-2 და მე-3 პუნქტები,  

    - მე-10 მუხლის 1-ლი პუნქტი,  

    - მე-11 მუხლი,  

    2. თითოეული ხელშემკვრელი სახელმწიფო, მისი სარატიფიკაციო, მიღების ან 

დამტკიცების სიგელის შესანახად ჩაბარების დროს ევროპის საბჭოს გენერალურ 

მდივანს აცნობებს იმ პუნქტებს, რომელთა შერჩევაც მოხდება ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის 

შესაბამისად.  

    3. ნებისმიერ მხარეს, მოგვიანებით ნებისმიერ დროს, შეუძლია შეატყობინოს 

გენერალურ მდივანს, რომ იგი თავს მიიჩნევს ვალდებულად ამ ქარტიის ნებისმიერი 

პუნქტით, რომელიც მანამდე არ იქნა მიღებული ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის 

დებულებების შესაბამისად. შემდგომში აღებული ამგვარი ვალდებულებები 

განიხილება, როგორც მხარის მიერ რატიფიკაციის, მიღების ან მოწონების შემადგენელი 

ნაწილი და ძალაში შედის იმ თვის პირველ დღეს, რომელიც მოსდევს სამთვიანი ვადის 

ამოწურვას გენერალური მდივნის მიერ შეტყობინების მიღების თარიღიდან. 



მუხლი # 13 - ხელისუფლების ორგანოები, რომელთა მიმართაც გამოიყენება ქარტია 

    წინამდებარე ქარტიაში განსაზღვრული თვითმმართველობის პრინციპები 

გამოიყენება თითოეული მხარის ტერიტორიაზე არსებული ყველა კატეგორიის 

თვითმმართველბის ორგანოების მიმართ. ამასთნ, თითოეულ მხარეს მისი 

სარატიფიკაციო, მიღების ან დამტკიცების სიგელის შესანახად ჩაბარების დროს 

შეუძლია განსაზღვროს ადგილობრივი ან რეგიონალური ორგანოების კატეგორიები, 

რომლებითაც იგი აპირებს შეზღუდოს ქარტიის გამოყენების სფერო ან რომლებსაც იგი 

გამორიცხავს მისი გამოყენების სფეროდან. მას ასევე შეუძლია ჩართოს ხელისუფლების 

სხვა ადგილობრივ ან რეგიონალურ ორგანოთა კატეგორიები ქარტიის გამოყენების 

სფეროში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნისათვის შესაბამისი შეტყობინების 

გაგზავნის გზით. 

მუხლი # 14 - ინფორმაციის მიწოდება 

    თითოეული მხარე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს გაუგზავნის ნებისმიერ 

სათნადო ინფორმაციას საკანონმდებლო დებულებების ამოქმედებისა და ამ ქარტიის 

პირობების შესრულების მიზნით მის მიერ მიღებული სხვა ზომების შესახებ.  

     

ნაწილი # 3  

მუხლი # 15 - ხელმოწერა, რატიფიკაცია და ძალაში შესვლა 

    1. ეს ქარტია ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოებისათვის. იგი 

ექვემდებარება რატიფიკაციას, მიღებას ან დამტკიცებას.  

    სარატიფიკაციო, მიღების ან დამტკიცების სიგელები შესანახად ბარდება ევროპის 

საბჭოს გენერალურ მდივანს.  

    2. ეს ქარტია ძალაში შედის იმ თვის პირველ დღეს, რომელიც მოსდევს სამთვიანი 

ვადის ამოწურვას თარიღიდან, როდესაც ევროპის საბჭოს ოთხი წევრი სახელმწიფო წინა 

პუნქტის დებულებების შესაბამისად განაცხადებს თვის თანხმობას იყოს ვალდებული 

ქარტიით.  

    3. ნებისმიერი სხვა წევრი სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც შემდგომში განაცხადებს 

თვის თანხმობას იყოს ვალდებული ქარტიით, იგი ძალაში შედის იმ თვის პირველ 

დღეს, რომელიც მოსდევს სამთვიანი ვადის ამოწურვას სარატიფიკაციო, მიღების ან 

დამტკიცების სიგელის შესანახად ჩაბარების თარიღიდან.  

     



მუხლი # 16 - ტერიტორიული დათქმა 

    1. ნებისმიერ სახელმწიფოს ხელმოწერის ან მისი სარატიფიკაციო, მიღების ან 

დამტკიცების სიგელის შესანახად ჩაბარების დროს, შეუძლია განსაზღვროს ის 

ტერიტორია ან ტერიტორიები, რომელთა მიმართაც მოხდება ამ ქარტიის გამოყენება.  

    2. ნებისმიერ სახელმწიფოს მოგვიანებით ნებისმიერ დროს, ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნის სახელზე გაკეთებული დეკლარაციის საშუალებით შეუძლია 

გაავრცელოს ამ ქარტიის გამოყენება დეკლარაციაში მითითებულ ნებისმიერ სხვა 

ტერიტორიაზე. ამგვარი ტერიტორიის მიმართ, ქარტია ძალაში შედის იმ თვის პირველ 

დღეს, რომელიც მოსდევს სამთვიანი ვადის ამოწურვას გენერალური მდივნის მიერ 

დეკლარაციის მიღების თარიღიდან.  

    3. წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დეკლარაცია, მასში 

მითითებული ნებისმიერი ტერიტორიის მიმართ შეიძლება უკან იქნას გამოთხოვილი 

გენერალური მდივნისათვის შეტყობინების გაგზავნის საშუალებით. უკან გამოთხოვა 

ძალაში შედის იმ თვის პირველ დღეს, რომელიც მოსდევს ექვსთვიანი ვადის ამოწურვას 

გენერალური მდივნის მიერ შეტყობინების მიღების თარიღიდან. 

მუხლი # 17 - დენონსაცია 

    1. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია მოახდინოს ამ ქარტიის დენონსაცია ხუთწლიანი ვადის 

ამოწურვის შემდეგ ქარტიის ძალაში შესვლის თარიღიდან. ექვსი თვით ადრე 

გენერალურ მდივანს ეგზავნება შეტყობინება დენონსაციის შესახებ. ამგვარი 

დენონსაცია არ მოახდენს ზეგავლენას ქარტიის მოქმედებაზე სხვა მხარეთა მიმართ. იმ 

პირობით, რომ მათი რიცხვი არ უნდა იყოს ოთხზე ნაკლები.  

    2. ნებისმიერ მხარეს, წინა პუნქტის დებულებების შესაბამისად შეუძლია დენონსაცია 

გაუკეთოს მის მიერ მიღებულ ქარტიის 1-ლი ნაწილის ნებისმიერ პუნქტს, იმ პირობით, 

რომ მხარე ვალდებული იქნება მე-12 მუხლში განსაზღვრული პუნქტების რაოდენობითა 

და სახით. ნებისმიერი მხარე, რომელიც რომელიმე პუნქტის დენონსაციის შემდეგ, ვერ 

აკმაყოფილებს მე-12 მუხლის 1-ლი პუნქტის მოთნოვნებს, განიხილება, როგორც მხარე, 

რომელმაც მოახდინა ქარტიის დენონსაცია. 

მუხლი # 18 - შეტყობინებები 

    ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი აცნობებს ევროპის საბჭოს წევრ 

სახელმწიფოებს:  

    a) ხელმოწერის შესახებ;  



    b) ნებისმიერი სარატიფიკაციო, მიღების ან დამტკიცების სიგელის შესანახად 

ჩაბარების შესახებ;  

    c) ამ ქარტიის მე-15 მუხლის შესაბამისად ძალაში შესვლის შესახებ;  

    d) მე-12 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად მიღებული ნებისმიერი 

შეტყობინების შესახებ;  

    e) მე-13 მუხლის შესაბამისად მიღებული ნებისმიერი შეტყობინების შესახებ;  

    f) ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან კომუნიკაციის შესახებ, რომელიც ეხება ამ 

ქარტიას.  

    ამის დასტურად, ქვემორე ხელმომწერებმა, რომლებიც სათანადოდ იყვნენ 

რწმუნებულნი, ხელი მოაწერეს წინამდებარე ქარტიას.  

      

    შესრულებულია სტრასბურგში, 1985 წლის ოქტომბრის მე-15 დღეს ინგლისურ და 

ფრანგულ ენებზე;  

    ორივე ტექსტი არის თანაბრად აუთენტური, შედგენილი თითო ეგზემპლარაღ, 

რომელიც ინახება ევროპის საბჭოს არქივებში, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი 

გადასცემს დამოწმებულ ასლებს ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ სახელმწიფოს. 

 

 

 


