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ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТIЯ
РЕГIОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ
МЕНШИН1

Preamble
The member States of the Council of Europe
signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of
Europe is to achieve a greater unity between its
members, particularly for the purpose of
safeguarding and realising the ideals and principles
which are their common heritage;
Considering that the protection of the historical
regional or minority languages of Europe, some of
which are in danger of eventual extinction,
contributes to the maintenance and development of
Europe’s cultural wealth and traditions;
Considering that the right to use a regional or
minority language in private and public life is an
inalienable right conforming to the principles
embodied in the United Nations International
Covenant on Civil and Political Rights, and
according to the spirit of the Council of Europe
Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms;
Having regard to the work carried out within the
CSCE and in particular to the Helsinki Final Act of
1975 and the document of the Copenhagen Meeting
of 1990;
Stressing the value of interculturalism and
multilingualism and considering that the protection
and encouragement of regional or minority
languages should not be to the detriment of the
official languages and the need to learn them;
Realising that the protection and promotion of
regional or minority languages in the different
countries and regions of Europe represent an
important contribution to the building of a Europe
based on the principles of democracy and cultural
diversity within the framework of national
sovereignty and territorial integrity;
Taking into consideration the specific conditions
and historical traditions in the different regions of
the European States,
Have agreed as follows:

ПРЕАМБУЛА
Держави-члени Ради Європи, якi пiдписали
цю Хартiю,
враховуючи, що метою Ради Європи є
досягнення бiльшого єднання мiж її членами,
зокрема для збереження та втiлення в життя
iдеалiв i принципiв, якi є їхнiм спiльним
надбанням,
вважаючи,
що
охорона
iсторичних
регiональних мов або мов меншин Європи, деякi
з яких знаходяться пiд загрозою вiдмирання,
сприяє збереженню та розвитку культурного
багатства i традицiй Європи,
враховуючи, що право на використання
регiональної мови або мови меншини у
приватному та суспільному життi є невiд’ємним
правом вiдповiдно до принципiв, проголошених
у Мiжнародному пактi Органiзацiї Об’єднаних
Нацiй про громадянськi i полiтичнi права, та
вiдповiдно до духу Конвенцiї Ради Європи про
захист прав i основних свобод людини,
враховуючи роботу, проведену в рамках
НБСЄ, i зокрема хельсiнкський Заключний акт
1975 року та документ Копенгагенської зустрiчi
1990 року,
пiдкреслюючи важливiсть мiжкультурного
дiалогу i багатомовностi, а також вважаючи, що
охорона i розвиток регiональних мов або мов
меншин не повиннi зашкоджувати офiцiйним
мовам i необхiдностi вивчати їх,
усвiдомлюючи, що охорона i розвиток
регiональних мов або мов меншин у рiзних
країнах та регiонах Європи є важливим внеском
у розбудову Європи, що грунтується на
принципах демократiї та культурного розмаїття
в
рамках
нацiонального
суверенiтету
i
територiальної цiлiсностi,
враховуючи специфічні умови та iсторичнi
традицiї рiзних регiонiв європейських держав,

1 CETS no. 148. The convention was adopted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe on 25 June 1992 and opened
for signature on 5 November 1992 in Strasbourg. It entered into
force on 1 March 1998, according to article 19. Authentic texts:
English and French. See also United Nations Treaty Series vol.
2044, p. 575, reg. no. 35358.

1 Official translation. In: Oficijny Visnyk, Ministry of Justice,
Ukraine 2006, N 50 (25.12.2006), p. 3381.

погодились про таке:
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PART I
GENERAL PROVISIONS

ЧАСТИНА I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Article 1 – Definitions

Стаття 1 – Визначення

For the purposes of this Charter:
a “regional or minority languages” means
languages that are:
i traditionally used within a given territory of
a State by nationals of that State who form a
group numerically smaller than the rest of
the State’s population; and

Для цiлей цiєї Хартiї:
термiн „регiональнi мови або мови
меншин” означає мови, якi:
i традицiйно використовуються в межах
певної територiї держави громадянами
цiєї держави, якi складають групу, що за
своєю чисельнiстю менша, нiж решта
населення цiєї держави; та
ii вiдрiзняються вiд офiцiйної мови (мов)
цiєї держави;
вiн не включає дiалекти офiцiйної мови
(мов) держави або мови мiгрантiв;

a

different from the official language(s) of
that State;
it does not include either dialects of the official
language(s) of the State or the languages of
migrants;
“territory in which the regional or minority
language is used” means the geographical area
in which the said language is the mode of
expression of a number of people justifying the
adoption of the various protective and
promotional measures provided for in this
Charter;
“non-territorial languages” means languages
used by nationals of the State which differ
from the language or languages used by the
rest of the State’s population but which,
although traditionally used within the territory
of the State, cannot be identified with a
particular area thereof.

ii

b

c

b

c

Article 2 – Undertakings

термiн „територiя, на якiй використовується
регiональна мова або мова меншини”
означає географiчну мiсцевiсть, де така
мова є засобом спiлкування певної
кiлькостi осiб, яка виправдовує здiйснення
рiзних охоронних i заохочувальних заходiв,
передбачених у цiй Хартiї;
термiн „нетериторiальнi мови” означає мови,
якими користуються громадяни держави i якi
вiдрiзняються
вiд
мови
(мов),
що
використовується рештою населення держави,
але якi, незважаючи на їхнє традицiйне
використання в межах територiї держави, не
можуть вважатися найбiльш поширеними в
межах конкретної мiсцевостi цiєї держави.

Стаття 2 – Зобов’язання

1

Each Party undertakes to apply the provisions of
Part II to all the regional or minority languages
spoken within its territory and which comply
with the definition in Article 1.

1

2

In respect of each language specified at the time of
ratification, acceptance or approval, in accordance
with Article 3, each Party undertakes to apply a
minimum of thirty-five paragraphs or subparagraphs chosen from among the provisions of
Part III of the Charter, including at least three
chosen from each of the Articles 8 and 12 and one
from each of the Articles 9, 10, 11 and 13.

2

Article 3 – Practical arrangements

Кожна Сторона зобов’язується застосовувати
положення частини II до всiх регiональних
мов або мов меншин, якi вживаються в межах
її територiї i якi вiдповiдають визначенням,
наведеним у статтi 1.
Стосовно кожної мови, визначеної пiд час
ратифiкацiї, прийняття або затвердження
вiдповiдно до статтi 3, кожна Сторона
зобов’язується
застосовувати
якнайменш
тридцять п’ять пунктiв або пiдпунктiв з тих
положень, що наведенi у частинi III Хартiї,
включаючи якнайменш три з кожної зі статей
8 i 12 та один з кожної зі статей 9, 10, 11 i 13.

Стаття 3 – Процедура виконання

1

Each Contracting State shall specify in its
instrument of ratification, acceptance or
approval, each regional or minority language, or
official language which is less widely used on the
whole or part of its territory, to which the
paragraphs chosen in accordance with Article 2,
paragraph 2, shall apply.

1

2

Any Party may, at any subsequent time, notify
the Secretary General that it accepts the
obligations arising out of the provisions of any
other paragraph of the Charter not already
specified in its instrument of ratification,
acceptance or approval, or that it will apply
paragraph 1 of the present article to other

2

2

Кожна Договiрна Держава визначає у своїй
ратифiкацiйнiй грамотi або своєму документi
про прийняття чи затвердження кожну
регiональну мову або мову меншини чи
офiцiйну
мову,
яка
менш
широко
використовується на всiй її територiї або частинi
територiї i до якої застосовуються пункти,
визначенi вiдповiдно до пункту 2 статтi 2.
Будь-яка Сторона може, в подальшому в будьякий час, повiдомити Генерального секретаря
про те, що вона приймає зобов’язання, якi
випливають з положень будь-якого iншого
пункту Хартiї, який вона ще не визначила у
своїй ратифiкацiйнiй грамотi або своєму
документi про прийняття чи затвердження,
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regional or minority languages, or to other
official languages which are less widely used on
the whole or part of its territory.

3

The undertakings referred to in the foregoing
paragraph shall be deemed to form an integral
part of the ratification, acceptance or approval
and will have the same effect as from their date of
notification.

3

Article 4 – Existing regimes of protection
1

2

або про те, що вона застосовуватиме пункт 1
цiєї статтi до iнших регiональних мов або мов
меншин чи до iнших офiцiйних мов, якi менш
широко використовуються на всiй її територiї
або частинi територiї.
Зобов’язання, зазначенi у попередньому
пунктi, вважаються складовою частиною
ратифiкацiї, прийняття або затвердження i
мають таку ж силу вiд дати їхнього
повiдомлення.

Стаття 4 – Iснуючi режими охорони

Nothing in this Charter shall be construed as
limiting or derogating from any of the rights
guaranteed by the European Convention on
Human Rights.
The provisions of this Charter shall not affect any
more favourable provisions concerning the status
of regional or minority languages, or the legal
regime of persons belonging to minorities which
may exist in a Party or are provided for by
relevant bilateral or multilateral international
agreements.

1

2

Article 5 – Existing obligations

Нiщо у цiй Хартiї не може тлумачитися як
таке, що обмежує або порушує будь-якi права,
гарантованi Європейською конвенцiєю з прав
людини.
Положення цiєї Хартiї не зашкоджують
жодним бiльш сприятливим положенням, що
стосуються статусу регiональних мов або мов
меншин чи правового статусу осiб, якi
належать до меншин, і що можуть бути
чинними
на
територiї
Сторони
або
передбачаються вiдповiдними двостороннiми
чи багатостороннiми мiжнародними угодами.

Стаття 5 – Iснуючi зобов’язання

Nothing in this Charter may be interpreted as
implying any right to engage in any activity or
perform any action in contravention of the purposes
of the Charter of the United Nations or other
obligations under international law, including the
principle of the sovereignty and territorial integrity
of States.

Нiщо у цiй Хартiї не може тлумачитися як
таке, що передбачає будь-яке право займатися
будь-якою дiяльнiстю або здiйснювати будь-якi
дiї, що суперечать цiлям Статуту Органiзацiї
Об’єднаних Нацiй або iншим зобов’язанням за
мiжнародним правом, включаючи принцип
суверенiтету i територiальної цiлiсностi держав.

Article 6 – Information

Стаття 6 – Iнформацiя

The Parties undertake to see to it that the
authorities, organisations and persons concerned
are informed of the rights and duties established by
this Charter.

Сторони зобов’язуються дбати про те, щоб
вiдповiднi органи, органiзацiї та особи були
поiнформованi про права i обов’язки, визначенi
цiєї Хартiєю.

PART II
OBJECTIVES AND PRINCIPLES
PURSUED IN ACCORDANCE WITH
ARTICLE 2, PARAGRAPH 1

ЧАСТИНА II
ЦIЛI ТА ПРИНЦИПИ, ЯКИХ НЕОБХIДНО
ДОТРИМУВАТИСЯ ВIДПОВIДНО ДО
ПУНКТУ 1 СТАТТI 2

Article 7 – Objectives and principles
1

Стаття 7 – Цiлi та принципи

In respect of regional or minority languages,
within the territories in which such languages are
used and according to the situation of each
language, the Parties shall base their policies,
legislation and practice on the following
objectives and principles:
a the recognition of the regional or minority
languages as an expression of cultural wealth;
b

the respect of the geographical area of each
regional or minority language in order to
ensure that existing or new administrative
divisions do not constitute an obstacle to the
promotion of the regional or minority
language in question;

c

the need for resolute action to promote

1

3

Стосовно регiональних мов або мов меншин, в
межах територiй, на яких такi мови
використовуються, та відповідно до стану
розвитку кожної мови, Сторони будують свої
полiтику, законодавство та практику на таких
цiлях та принципах:
a визнання
регiональних мов або мов
меншин
як
засобу
вiдображення
культурного багатства;
b поважання кордонiв кожної географiчної
мiсцевостi,
в
якiй
використовується
регiональна мова або мова меншини, з
метою забезпечення, щоб iснуючий або
новий адмiнiстративний розподiл не
створював перешкод розвитковi вiдповiдної
регiональної мови або мови меншини;
c необхiднiсть
здiйснення рiшучих дiй,
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d

regional or minority languages in order to
safeguard them;
the facilitation and/or encouragement of the
use of regional or minority languages, in
speech and writing, in public and private life;

e

the maintenance and development of links, in
the fields covered by this Charter, between
groups using a regional or minority language
and other groups in the State employing a
language used in identical or similar form, as
well as the establishment of cultural relations
with other groups in the State using different
languages;

f

the provision of appropriate forms and means
for the teaching and study of regional or
minority languages at all appropriate stages;
the provision of facilities enabling nonspeakers of a regional or minority language
living in the area where it is used to learn it if
they so desire;

g

h

i

the promotion of study and research on
regional or minority languages at universities
or equivalent institutions;
the promotion of appropriate types of
transnational exchanges, in the fields covered
by this Charter, for regional or minority
languages used in identical or similar form in
two or more States.

2

The Parties undertake to eliminate, if they have
not yet done so, any unjustified distinction,
exclusion, restriction or preference relating to the
use of a regional or minority language and
intended to discourage or endanger the
maintenance or development of it. The adoption
of special measures in favour of regional or
minority languages aimed at promoting equality
between the users of these languages and the rest
of the population or which take due account of
their specific conditions is not considered to be
an act of discrimination against the users of more
widely-used languages.

2

3

The Parties undertake to promote, by
appropriate measures, mutual understanding
between all the linguistic groups of the country
and in particular the inclusion of respect,
understanding and tolerance in relation to
regional or minority languages among the
objectives of education and training provided
within their countries and encouragement of the
mass media to pursue the same objective.
In determining their policy with regard to
regional or minority languages, the Parties shall
take into consideration the needs and wishes
expressed by the groups which use such
languages. They are encouraged to establish
bodies, if necessary, for the purpose of advising
the authorities on all matters pertaining to
regional or minority languages.
The Parties undertake to apply, mutatis

3

4

5

4

5

4

спрямованих на розвиток регiональних мов
або мов меншин з метою їх збереження;
d сприяння використанню регiональних мов
або мов меншин, в уснiй та письмовiй
формi, у суспільному та приватному життi
i/або заохочення такого використання;
e пiдтримання i розвиток стосункiв з питань,
що охоплюються цiєю Хартiєю, мiж
групами, якi використовують регiональну
мову або мову меншини, та iншими групами
населення держави, якi вживають мову в
такiй самiй або схожiй формi, а також
започаткування культурних стосункiв з
iншими групами населення держави, що
користуються рiзними мовами;
f забезпечення належних форм i засобiв
викладання i вивчення регiональних мов
або мов меншин на всiх вiдповiдних рiвнях;
g забезпечення особам, якi не володiють
регiональною мовою або мовою меншини i
якi проживають у мiсцевостi, де вона
використовується, можливостей вивчати її
за своїм бажанням;
h сприяння здiйсненню наукових дослiджень
в галузi регiональних мов або мов меншин
в унiверситетах чи аналогiчних установах;
i розвиток вiдповiдних форм транснаціональних
обмiнiв з питань, що охоплюються цiєю
Хартiєю та що стосуються регiональних мов
або мов меншин, якi використовуються в
такiй самiй або схожiй формi у двох або
більше державах.
Сторони зобов’язуються усунути, якщо вони
цього ще не зробили, будь-якi необгрунтованi
розрізнення, виключення, обмеження або
переваги,
якi
стосуються
використання
регiональної мови або мови меншини та якi
мають на меті перешкодити чи створити
загрозу її збереженню або розвитковi. Вжиття
спецiальних заходiв у галузi регiональних мов
або мов меншин, якi спрямованi на досягнення
рiвностi мiж особами, що вживають цi мови, i
рештою населення або якi належним чином
враховують їхній конкретний стан, не
розглядаються як акт дискримiнацiї проти тих
осiб, що вживають бiльш поширенi мови.
Сторони
зобов’язуються
вiдповiдними
заходами поглиблювати взаєморозумiння мiж
всiма мовними групами населення країни, i
зокрема
сприяти
вихованню
поваги,
розумiння i терпимостi щодо регiональних
мов або мов меншин як однiй з цiлей освiти i
професiйної пiдготовки, яка надається в їхнiх
країнах, а також заохочувати засоби масової
iнформацiї до досягнення такої цiлi.
Визначаючи
свою
полiтику
щодо
регiональних мов або мов меншин, Сторони
враховують потреби та побажання тих груп
населення, якi користуються цими мовами.
Сторони заохочуються до створення у разi
необхiдностi органів, якi консультували б
властi з усiх питань, що стосуються
регiональних мов або мов меншин.
Сторони
зобов’язуються
застосовувати,
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mutandis, the principles listed in paragraphs 1 to
4 above to non-territorial languages. However, as
far as these languages are concerned, the nature
and scope of the measures to be taken to give
effect to this Charter shall be determined in a
flexible manner, bearing in mind the needs and
wishes, and respecting the traditions and
characteristics, of the groups which use the
languages concerned.

mutatis mutandis, принципи, наведенi у
пунктах 1-4 вище, до нетериторiальних мов.
Однак, що стосується цих мов, то характер i
масштаби заходiв, яких необхiдно вживати на
виконання цiєї Хартiї, визначаються гнучко, з
урахуванням потреб i побажань та з
поважанням традицiй та характерних рис тих
груп, якi користуються вiдповiдними мовами.

PART III
MEASURES TO PROMOTE THE USE
OF REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES
IN PUBLIC LIFE IN ACCORDANCE WITH
THE UNDERTAKINGS ENTERED INTO
UNDER ARTICLE 2, PARAGRAPH 2

ЧАСТИНА III
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНI НА
ЗАОХОЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
РЕГIОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ
МЕНШИН У СУСПIЛЬНОМУ ЖИТТI
ВIДПОВIДНО ДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ
ЗА ПУНКТОМ 2 СТАТТI 2

Article 8 – Education
1

Стаття 8 – Освiта

With regard to education, the Parties undertake,
within the territory in which such languages are
used, according to the situation of each of these
languages, and without prejudice to the teaching
of the official language(s) of the State:
a i to make available pre-school education in
the relevant regional or minority languages;
or
ii to make available a substantial part of preschool education in the relevant regional or
minority languages; or
iii

to apply one of the measures provided for
under i and ii above at least to those pupils
whose families so request and whose
number is considered sufficient; or

iv

if the public authorities have no direct
competence in the field of pre-school
education, to favour and/or encourage the
application of the measures referred to
under i to iii above;
to make available primary education in the
relevant regional or minority languages; or

b i

ii

to make available a substantial part of
primary education in the relevant regional
or minority languages; or

iii

to provide, within primary education, for
the teaching of the relevant regional or
minority languages as an integral part of the
curriculum; or
to apply one of the measures provided for
under i to iii above at least to those pupils
whose families so request and whose
number is considered sufficient;

iv

c i

ii

1

to make available secondary education in
the relevant regional or minority languages;
or
to make available a substantial part of
secondary education in the relevant regional
or minority languages; or

5

Стосовно освiти Сторони зобов’язуються, в
межах територiї, на якiй такi мови
використовуються, відповідно до стану
розвитку кожної з таких мов i без шкоди для
викладання офiцiйної мови (мов) держави:
a i передбачити надання дошкiльної освіти
вiдповiдними регiональними мовами або
мовами меншин; або
ii передбачити надання суттєвої частини
дошкiльної
освіти
вiдповiдними
регiональними мовами або мовами
меншин; або
iii застосовувати
один
iз
заходiв,
передбачених у пiдпунктах i та ii вище,
принаймнi до дiтей з тих сiмей, якi цього
бажають i кiлькiсть яких вважається для
цього достатньою; або
iv якщо органи державної влади не мають
безпосередньої компетенцiї у галузi
дошкiльної освіти, сприяти застосуванню
заходiв, згаданих у пiдпунктах i-iii вище,
i/або заохочувати таке застосування;
b i передбачити надання початкової освiти
вiдповiдними регiональними мовами або
мовами меншин; або
ii передбачити надання суттєвої частини
початкової
освiти
вiдповiдними
регiональними мовами або мовами
меншин; або
iii передбачити в рамках системи початкової
освiти
викладання
вiдповiдних
регiональних мов або мов меншин як
складову частину учбової програми; або
iv застосовувати
один
iз
заходiв,
передбачених у пiдпунктах i-iii вище,
принаймнi до учнів з тих сiмей, якi цього
бажають i кiлькiсть яких вважається для
цього достатньою;
c i передбачити надання середньої освiти
вiдповiдними регiональними мовами або
мовами меншин; або
ii передбачити надання суттєвої частини
середньої
освiти
вiдповiдними
регiональними мовами або мовами
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iii

iv

d i

ii

to provide, within technical and vocational
education, for the teaching of the relevant
regional or minority languages as an
integral part of the curriculum; or

iv

to apply one of the measures provided for
under i to iii above at least to those pupils
who, or where appropriate whose families,
so wish in a number considered sufficient;

ii

iii

g

i

d

to make available university and other
higher education in regional or minority
languages; or
to provide facilities for the study of these
languages as university and higher
education subjects; or
if, by reason of the role of the State in
relation to higher education institutions,
sub-paragraphs i and ii cannot be applied,
to encourage and/or allow the provision of
university or other forms of higher
education in regional or minority languages
or of facilities for the study of these
languages as university or higher education
subjects;
to arrange for the provision of adult and
continuing education courses which are
taught mainly or wholly in the regional or
minority languages; or

ii

to offer such languages as subjects of adult
and continuing education; or

iii

if the public authorities have no direct
competence in the field of adult education,
to favour and/or encourage the offering of
such languages as subjects of adult and
continuing education;

меншин; або
передбачити в рамках системи середньої
освiти
викладання
вiдповiдних
регiональних мов або мов меншин як
складову частину учбової програми; або
iv застосовувати
один
iз
заходiв,
передбачених у пiдпунктах i-iii вище,
принаймнi до тих учнiв, якi самi, або у
вiдповiдних випадках сiм’ї яких, цього
бажають i кiлькiсть яких вважається для
цього достатньою;
i передбачити надання професiйно-технiчної
освiти вiдповiдними регiональними мовами
або мовами меншин; або
ii передбачити надання суттєвої частини
професiйно-технiчної освiти вiдповiдними
регiональними мовами або мовами
меншин; або
iii передбачити
в
рамках
системи
професiйно-технiчної освiти викладання
вiдповiдних регiональних мов або мов
меншин як складову частину учбової
програми; або
iv застосовувати
один
iз
заходiв,
передбачених у пiдпунктах i-iii вище,
принаймнi до тих учнiв, якi самi, або у
вiдповiдних випадках сiм’ї яких, цього
бажають i кiлькiсть яких вважається для
цього достатньою;
i передбачити надання унiверситетської та
iншої вищої освiти регiональними
мовами або мовами меншин; або
ii забезпечити можливостi вивчення цих мов
як окремих дисциплiн унiверситетської або
iншої вищої освiти; або
iii якщо у зв’язку iз роллю держави стосовно
вищих учбових закладiв, пiдпункти i i ii
застосовуватися не можуть, заохочувати
i/або дозволяти надання унiверситетської
або
iнших
форм
вищої
освiти
регiональними мовами або мовами
меншин чи створення можливостей для
вивчення цих мов як окремих дисциплiн
унiверситетської або iншої вищої освiти;
i вжити заходiв для створення курсів
навчання дорослих i безперервного
навчання,
на
яких
викладання
здiйснюється, головним чином або
повнiстю, регiональними мовами або
мовами меншин; або
ii пропонувати
такi мови як окремi
дисциплiни в рамках навчання дорослих
i безперервного навчання; або
iii якщо
державнi органи не мають
безпосередньої компетенцiї у галузi
навчання дорослих, сприяти викладанню
таких мов як окремих дисциплiн в
рамках
навчання
дорослих
i
безперервного
навчання
та/або
заохочувати таке викладання;
вжити
заходiв
для
забезпечення
викладання iсторiї та культури, засобом
вiдображення
яких
є
вiдповiдна
регiональна мова або мова меншини;
iii

to make available technical and vocational
education in the relevant regional or
minority languages; or
to make available a substantial part of
technical and vocational education in the
relevant regional or minority languages; or

iii

e i

f

to provide, within secondary education, for
the teaching of the relevant regional or
minority languages as an integral part of the
curriculum; or
to apply one of the measures provided for
under i to iii above at least to those pupils
who, or where appropriate whose families,
so wish in a number considered sufficient;

e

f

to make arrangements to ensure the teaching
of the history and the culture which is reflected
by the regional or minority language;

g

6
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h

to provide the basic and further training of the
teachers required to implement those of
paragraphs a to g accepted by the Party;

i

to set up a supervisory body or bodies
responsible for monitoring the measures taken
and progress achieved in establishing or
developing the teaching of regional or minority
languages and for drawing up periodic reports
of their findings, which will be made public.

With regard to education and in respect of
territories other than those in which the regional
or minority languages are traditionally used, the
Parties undertake, if the number of users of a
regional or minority language justifies it, to
allow, encourage or provide teaching in or of the
regional or minority language at all the
appropriate stages of education.

2

Article 9 – Judicial authorities
1

Стаття 9 – Судова влада

The Parties undertake, in respect of those judicial
districts in which the number of residents using
the regional or minority languages justifies the
measures specified below, according to the
situation of each of these languages and on
condition that the use of the facilities afforded by
the present paragraph is not considered by the
judge to hamper the proper administration of
justice:
a in criminal proceedings:
i to provide that the courts, at the request of
one of the parties, shall conduct the
proceedings in the regional or minority
languages; and/or
ii to guarantee the accused the right to use
his/her regional or minority language;
and/or
iii to provide that requests and evidence,
whether written or oral, shall not be
considered inadmissible solely because they
are formulated in a regional or minority
language; and/or
iv

b

забезпечити базову професійну пiдготовку
та удосконалення вчителiв з метою
виконання тих з пунктiв a-g, якi прийнятi
вiдповiдною Стороною;
i створити наглядовий орган (органи), який
контролюватиме заходи i прогрес, здiйсненi
в галузi започаткування або розвитку
викладання регiональних мов або мов
меншин, та складатиме перiодичнi доповiдi
про
свої
висновки,
якi
будуть
оприлюднюватися.
Стосовно освiти i щодо тих територiй, на яких
регiональнi
мови
або
мови
меншин
традицiйно не використовуються, Сторони
зобов’язуються, якщо чисельнiсть осiб, що
вживають регiональну мову або мову меншин,
це виправдовує, дозволяти, заохочувати або
забезпечувати
викладання
регiональною
мовою або мовою меншини чи вивчення такої
мови на всiх вiдповiдних рiвнях освiти.
h

1

to produce, on request, documents
connected with legal proceedings in the
relevant regional or minority language,

if necessary by the use of interpreters and
translations involving no extra expense for the
persons concerned;
in civil proceedings:
i to provide that the courts, at the request of
one of the parties, shall conduct the
proceedings in the regional or minority
languages; and/or
ii to allow, whenever a litigant has to appear
in person before a court, that he or she may
use his or her regional or minority language
without thereby incurring additional
expense; and/or
iii to allow documents and evidence to be
produced in the regional or minority

Сторони зобов’язуються, стосовно тих судових
округiв, в яких чисельнiсть мешканцiв, що
вживають регiональнi мови або мови меншин,
виправдовує вжиття заходiв, наведених
нижче, вiдповiдно до стану розвитку кожної з
цих мов i за умови, що використання
можливостей, якi надаються цим пунктом, на
думку суддi, не перешкоджатиме належному
вiдправленню правосуддя:
a у кримiнальному судочинствi:
i передбачити, щоб суди, на клопотання
однiєї зі сторiн процесу, здiйснювали
провадження регiональними мовами або
мовами меншин; i/або
ii гарантувати обвинуваченiй особi право
користуватися
своєю
регiональною
мовою або мовою її меншини; i/або
iii передбачити, щоб клопотання i докази, у
письмовій
чи
уснiй
формi,
не
розглядалися як неприйнятнi виключно
на тiй пiдставi, що вони сформульованi
регiональною
мовою
або
мовою
меншини; i/або
iv складати, на клопотання, документи,
пов’язанi з кримiнальним судочинством,
вiдповiдною регiональною мовою або
мовою меншини,
у разi необхiдностi iз залученням усних i
письмових перекладачiв без додаткових
витрат для зацiкавлених осiб;
b у цивiльному судочинствi:
i передбачити, щоб суди, на клопотання
однiєї зі сторiн процесу, здiйснювали
провадження регiональними мовами або
мовами меншин; i/або
ii якщо сторона має постати перед судом
особисто, дозволяти їй користуватися
своєю регiональною мовою або мовою її
меншини без додаткових витрат; i/або
iii

7

дозволяти подання документiв i доказiв
регiональними мовами або мовами
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languages,
if necessary by the use of interpreters and
translations;
in proceedings before courts concerning
administrative matters:
i to provide that the courts, at the request of
one of the parties, shall conduct the
proceedings in the regional or minority
languages; and/or
ii to allow, whenever a litigant has to appear
in person before a court, that he or she may
use his or her regional or minority language
without thereby incurring additional
expense; and/or
iii to allow documents and evidence to be
produced in the regional or minority
languages,
if necessary by the use of interpreters and
translations;
to take steps to ensure that the application of
sub-paragraphs i and iii of paragraphs b and c
above and any necessary use of interpreters
and translations does not involve extra
expense for the persons concerned.

c

The Parties undertake:
not to deny the validity of legal documents
drawn up within the State solely because they
are drafted in a regional or minority language;
or

3

not to deny the validity, as between the parties,
of legal documents drawn up within the
country solely because they are drafted in a
regional or minority language, and to provide
that they can be invoked against interested
third parties who are not users of these
languages on condition that the contents of the
document are made known to them by the
person(s) who invoke(s) it; or

c

not to deny the validity, as between the parties,
of legal documents drawn up within the
country solely because they are drafted in a
regional or minority language.

2

The Parties undertake to make available in the
regional or minority languages the most
important national statutory texts and those
relating particularly to users of these languages,
unless they are otherwise provided.

3

Article 10 – Administrative authorities and
public services
1

Стаття 10 – Адмiнiстративнi органи
та публiчнi послуги

Within the administrative districts of the State in
which the number of residents who are users of
regional or minority languages justifies the
measures specified below and according to the
situation of each language, the Parties undertake,
as far as this is reasonably possible:
a i

дозволяти подання документiв i доказiв
регiональними мовами або мовами
меншин,
у разi необхiдностi iз залученням усних i
письмових перекладачiв;
d вжити
заходiв
для
забезпечення
застосування пiдпунктiв i та iii пунктiв b та
c вище, а також будь-якого необхiдного
використання послуг усних i письмових
перекладачiв без додаткових витрат для
зацiкавлених осiб.
Сторони зобов’язуються:
a не
заперечувати дiйснiсть юридичних
документiв, складених в межах держави,
виключно на тiй пiдставi, що вони
сформульованi регiональною мовою або
мовою меншини; або
b не заперечувати дiйснiсть для сторiн
процесу юридичних документiв, складених
в межах країни, виключно на тiй пiдставi,
що вони сформульованi регiональною
мовою або мовою меншини, а також
передбачити
можливiсть
їхнього
використання проти зацiкавлених третiх
сторiн, якi не вживають цих мов, якщо змiст
документа повiдомляється їм особою
(особами), яка посилається на нього; або
c не заперечувати дiйснiсть для сторiн
процесу юридичних документiв, складених
в межах країни, виключно на тiй пiдставi,
що вони сформульованi регiональною
мовою або мовою меншини.
Сторони
зобов’язуються
забезпечити
наявнiсть складених регiональними мовами
або мовами меншин найбiльш важливих
нацiональних законодавчих актiв i тих
документiв, якi зокрема стосуються осiб, що
вживають цi мови, якщо їх наявнiсть не
забезпечена iншим шляхом.
iii

a

b

меншин,
у разi необхiдностi iз залученням усних i
письмових перекладачiв;
пiд час судового провадження у справах, що
стосуються адмiнiстративних питань:
i передбачити, щоб суди, на клопотання
однiєї зі сторiн процесу, здiйснювали
провадження регiональними мовами або
мовами меншин; i/або
ii якщо сторона має постати перед судом
особисто, дозволяти їй користуватися
своєю регiональною мовою або мовою її
меншини без додаткових витрат; i/або

1

to ensure that the administrative authorities
8

В межах адмiнiстративних районiв держави, в
яких кiлькiсть мешканцiв, що вживають
регiональнi мови або мови меншин,
виправдовує вжиття заходiв, наведених
нижче, i вiдповiдно до стану розвитку кожної
з цих мов, Сторони зобов’язуються, у мiру
розумної можливостi:
a i забезпечити, щоб адмiнiстративнi органи
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ii

to ensure that such of their officers as are in
contact with the public use the regional or
minority languages in their relations with
persons applying to them in these
languages; or

iii

to ensure that users of regional or minority
languages may submit oral or written
applications and receive a reply in these
languages; or

iv

to ensure that users of regional or minority
languages may submit oral or written
applications in these languages; or

v

to ensure that users of regional or minority
languages may validly submit a document in
these languages;

b

to make available widely used administrative
texts and forms for the population in the
regional or minority languages or in bilingual
versions;

c

to allow the administrative authorities to draft
documents in a regional or minority language.

In respect of the local and regional authorities on
whose territory the number of residents who are
users of regional or minority languages is such as
to justify the measures specified below, the
Parties undertake to allow and/or encourage:

a

b

c

2

the use of regional or minority languages
within the framework of the regional or local
authority;
the possibility for users of regional or minority
languages to submit oral or written
applications in these languages;
the publication by regional authorities of their
official documents also in the relevant regional
or minority languages;

d

the publication by local authorities of their
official documents also in the relevant regional
or minority languages;

e

the use by regional authorities of regional or
minority languages in debates in their
assemblies, without excluding, however, the
use of the official language(s) of the State;

f

the use by local authorities of regional or
minority languages in debates in their
assemblies, without excluding, however, the
use of the official language(s) of the State;

g

the use or adoption, if necessary in
conjunction with the name in the official
language(s), of traditional and correct forms of

9

використовували регiональнi мови або
мови меншин; або
ii забезпечити, щоб їхні посадовi особи, якi
працюють
з
вiдвiдувачами,
використовували регiональнi мови або
мови меншин у їхнiх стосунках з
особами, що звертаються до них цими
мовами; або
iii забезпечити
особам, що вживають
регiональнi мови або мови меншин,
можливiсть подавати уснi чи письмовi
заяви i отримувати вiдповiдь на них
цими мовами; або
iv забезпечити
особам, що вживають
регiональнi мови або мови меншин,
можливiсть подавати уснi або письмовi
заяви цими мовами; або
v забезпечити
особам, що вживають
регiональнi мови або мови меншин,
можливiсть на законних пiдставах
подавати документи, складенi цими
мовами;
b забезпечити
населенню
наявнiсть
адмiнiстративних документiв i бланкiв
широкого
користування,
складених
регiональними мовами або мовами меншин
чи у двомовному варiантi;
c дозволяти
адмiнiстративним
органам
складати документи регiональною мовою
або мовою меншини.
Стосовно органів мiсцевого та регiонального
самоврядування,
на
територiї
яких
чисельнiсть
мешканцiв,
що
вживають
регiональнi мови або мови меншин,
виправдовує вжиття заходiв, наведених
нижче, Сторони зобов’язуються дозволяти
i/або заохочувати:
a використання регiональних мов або мов
меншин в рамках регiонального або
мiсцевого самоврядування;
b можливiсть
для осiб, які вживають
регiональнi мови або мови меншин, подавати
уснi або письмовi заяви цими мовами;
c публiкування
органами
регiонального
самоврядування своїх офiцiйних документiв
також і вiдповiдними регiональними
мовами або мовами меншин;
d публiкування
органами
мiсцевого
самоврядування своїх офiцiйних документiв
також і вiдповiдними регiональними
мовами або мовами меншин;
e використання
органами
регiонального
самоврядування регiональних мов або мов
меншин у дискусiях, якi вiдбуваються на їхнiх
зборах, не виключаючи, однак, використання
офiцiйної мови (мов) держави;
f використання
органами
мiсцевого
самоврядування регiональних мов або мов
меншин у дискусiях, якi вiдбуваються на їхнiх
зборах, не виключаючи, однак, використання
офiцiйної мови (мов) держави;
g використання
або прийняття, у разi
необхiдностi
паралельно
з
назвами
офiцiйною мовою (мовами), традицiйних
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place-names in regional or minority languages.

3

With regard to public services provided by the
administrative authorities or other persons
acting on their behalf, the Parties undertake,
within the territory in which regional or minority
languages are used, in accordance with the
situation of each language and as far as this is
reasonably possible:
a to ensure that the regional or minority
languages are used in the provision of the
service; or
b to allow users of regional or minority
languages to submit a request and receive a
reply in these languages; or

3

5

to allow users of regional or minority
languages to submit a request in these
languages.
With a view to putting into effect those
provisions of paragraphs 1, 2 and 3 accepted by
them, the Parties undertake to take one or more
of the following measures:
a translation or interpretation as may be
required;
b recruitment and, where necessary, training of
the officials and other public service
employees required;
c compliance as far as possible with requests
from public service employees having a
knowledge of a regional or minority language
to be appointed in the territory in which that
language is used.
The Parties undertake to allow the use or
adoption of family names in the regional or
minority languages, at the request of those
concerned.

4

5

Article 11 – Media
1

Стаття 11 – Засоби масової iнформацiї

The Parties undertake, for the users of the
regional or minority languages within the
territories in which those languages are spoken,
according to the situation of each language, to
the extent that the public authorities, directly or
indirectly, are competent, have power or play a
role in this field, and respecting the principle of
the independence and autonomy of the media:
a

1

to the extent that radio and television carry out
a public service mission:
i to ensure the creation of at least one radio
station and one television channel in the
regional or minority languages; or

ii

to encourage and/or facilitate the creation
of at least one radio station and one
television channel in the regional or
minority languages; or

iii

to make adequate provision so that
broadcasters offer programmes in the

дозволяти особам, які вживають регiональнi
мови або мови меншин, подавати заяви i
отримувати вiдповiдь на них цими мовами;
або
c дозволяти особам, які вживають регiональнi
мови або мови меншин, подавати заяви цими
мовами.
З метою застосування тих положень пунктiв 1,
2 i 3, якi вони прийняли, Сторони
зобов’язуються вжити одного чи більше таких
заходiв:
a письмовий або усний переклад у разi
необхiдностi;
b добiр i у разi необхiдностi професiйна
пiдготовка посадових осiб та iнших
державних службовцiв у необхiднiй кiлькостi;
c задоволення у мiру можливостi прохань
державних службовцiв, якi володiють
регiональною мовою або мовою меншини,
про призначення на роботу в тiй територiї,
де така мова вживається.
Сторони
зобов’язуються
дозволяти
використання
або
прийняття
прiзвищ
регiональними мовами або мовами меншин
на прохання зацiкавлених осiб.
b

c

4

правильних
форм
написання
назв
мiсцевостей регiональними мовами або
мовами меншин.
Стосовно публiчних послуг, якi надаються
адмiнiстративними органами або iншими
особами, що дiють вiд їхнього iменi, Сторони
зобов’язуються, в межах територiї, на якiй
використовуються регiональнi мови або мови
меншин, відповідно до стану розвитку кожної
мови, а також у мiру розумної можливостi:
a забезпечити використання регiональних
мов або мов меншин у наданнi послуг; або

10

Сторони зобов’язуються, для осiб, які вживають
регiональнi мови або мови меншин, в межах
територiй, на яких цi мови використовуються,
відповідно до стану розвитку кожної мови,
якщо органи державної влади, безпосередньо
чи опосередковано, мають компетенцiю,
повноваження або вiдiграють певну роль у цiй
сферi, та із поважанням принципу незалежностi
i самостiйностi засобiв масової iнформацiї:
a якщо радiо i телебачення здійснюють функції
громадських засобів масової iнформацiї:
i забезпечити
створення
якнайменш
однiєї радiостанцiї i одного телевiзiйного
каналу, якi здiйснюватимуть мовлення
регiональними мовами або мовами
меншин; або
ii заохочувати створення якнайменш однiєї
радiостанцiї i одного телевiзiйного
каналу, якi здiйснюватимуть мовлення
регiональними мовами або мовами
меншин,
i/або
сприяти
такому
створенню; або
iii вжити належних заходiв для того, щоб
радiо- i телеорганізації транслювали
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regional or minority languages;
b i

to encourage and/or facilitate the creation
of at least one radio station in the regional
or minority languages; or

ii

to encourage and/or facilitate the
broadcasting of radio programmes in the
regional or minority languages on a regular
basis;
to encourage and/or facilitate the creation
of at least one television channel in the
regional or minority languages; or

c i

to encourage and/or facilitate the
broadcasting of television programmes in
the regional or minority languages on a
regular basis;
to encourage and/or facilitate the production
and distribution of audio and audiovisual
works in the regional or minority languages;

ii

d

e i

to encourage and/or facilitate the creation
and/or maintenance of at least one
newspaper in the regional or minority
languages; or

ii

to encourage and/or facilitate the
publication of newspaper articles in the
regional or minority languages on a regular
basis;
to cover the additional costs of those media
which use regional or minority languages,
wherever the law provides for financial
assistance in general for the media; or

f

i

ii

g

2

to apply existing measures for financial
assistance also to audiovisual productions in
the regional or minority languages;

to support the training of journalists and other
staff for media using regional or minority
languages.

The Parties undertake to guarantee freedom of
direct reception of radio and television
broadcasts from neighbouring countries in a
language used in identical or similar form to a
regional or minority language, and not to oppose
the retransmission of radio and television
broadcasts from neighbouring countries in such
a language. They further undertake to ensure that
no restrictions will be placed on the freedom of
expression and free circulation of information in
the written press in a language used in identical
or similar form to a regional or minority
language. The exercise of the above-mentioned
freedoms, since it carries with it duties and
responsibilities, may be subject to such

2

11

програми регiональними мовами або
мовами меншин;
b i заохочувати створення якнайменш однiєї
радiостанцiї,
яка
здiйснюватиме
мовлення регiональними мовами або
мовами меншин, i/або сприяти такому
створенню; або
ii заохочувати трансляцiю радiопрограм
регiональними мовами або мовами
меншин на регулярнiй основi та/або
сприяти такій трансляції;
c i заохочувати
створення
якнайменш
одного телевiзiйного каналу, який
здiйснюватиме мовлення регiональними
мовами або мовами меншин, i/або
сприяти такому створенню; або
ii заохочувати
трансляцiю телевiзiйних
програм регiональними мовами або
мовами меншин на регулярнiй основi
та/або сприяти такій трансляції;
d заохочувати створення та розповсюдження
аудiоi
аудiовiзуальних
творiв
регiональними мовами або мовами меншин
i/або сприяти такому створенню та
розповсюдженню;
e i заохочувати
створення
i/або
функцiонування
якнайменш
однiєї
газети, яка друкуватиме свої матерiали
регiональними мовами або мовами
меншин,
i/або
сприяти
такому
створенню та/або функціонуванню; або
ii заохочувати публiкацiю газетних статей
регiональними мовами або мовами
меншин на регулярнiй основi і/або
сприяти такій публікації;
f i покривати додатковi витрати тих засобiв
масової iнформацiї, якi використовують
регiональнi мови або мови меншин,
якщо
законодавством
загалом
передбачається
фiнансова
допомога
засобам масової iнформацiї; або
ii застосовувати iснуючi механiзми фiнансової
допомоги
також
до
аудiовiзуальної
продукцiї, яка створюється регiональними
мовами або мовами меншин;
g сприяти професiйнiй пiдготовцi журналiстiв
та iншого персоналу для засобiв масової
iнформацiї, якi використовують регiональнi
мови або мови меншин.
Сторони зобов’язуються гарантувати свободу
прямого прийому радiо- i телепередач iз сусiднiх
країн, якi транслюються мовою, такою самою або
схожою до регiональної мови або мови
меншини, та не перешкоджати ретрансляцiї
радiо- i телепередач iз сусiднiх країн, якi
випускаються в ефiр такою мовою. Вони також
зобов’язуються
забезпечити,
щоб
не
запроваджувалися жодні обмеження на свободу
виявлення поглядiв i вiльне поширення
iнформацiї у друкованих засобах iнформацiї
мовою, такою самою або схожою до регiональної
мови
або
мови
меншини.
Здiйснення
вищезазначених свобод, оскiльки воно пов’язане
з обов’язками та вiдповiдальнiстю, може бути
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formalities, conditions, restrictions or penalties
as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society, in the interests of national
security, territorial integrity or public safety, for
the prevention of disorder or crime, for the
protection of health or morals, for the protection
of the reputation or rights of others, for
preventing disclosure of information received in
confidence, or for maintaining the authority and
impartiality of the judiciary.
3

The Parties undertake to ensure that the interests
of the users of regional or minority languages are
represented or taken into account within such
bodies as may be established in accordance with
the law with responsibility for guaranteeing the
freedom and pluralism of the media.

3

Article 12 – Cultural activities and facilities
1

Стаття 12 – Культурна дiяльнiсть та
засоби її здiйснення

With regard to cultural activities and facilities –
especially libraries, video libraries, cultural
centres, museums, archives, academies, theatres
and cinemas, as well as literary work and film
production, vernacular forms of cultural
expression, festivals and the culture industries,
including inter alia the use of new technologies –
the Parties undertake, within the territory in
which such languages are used and to the extent
that the public authorities are competent, have
power or play a role in this field:

a

to encourage types of expression and initiative
specific to regional or minority languages and
foster the different means of access to works
produced in these languages;

b

to foster the different means of access in other
languages to works produced in regional or
minority languages by aiding and developing
translation, dubbing, post-synchronisation
and subtitling activities;

c

to foster access in regional or minority
languages to works produced in other
languages
by
aiding
and
developing
translation, dubbing, post-synchronisation
and subtitling activities;
to ensure that the bodies responsible for
organising or supporting cultural activities of
various kinds make appropriate allowance for
incorporating the knowledge and use of
regional or minority languages and cultures in
the undertakings which they initiate or for
which they provide backing;

d

e

предметом
таких
формальностей,
умов,
обмежень або покарання, якi встановленi
законом i необхiднi в демократичному
суспiльствi в iнтересах нацiональної безпеки,
територiальної цiлiсностi або громадського
порядку, з метою запобiгання заворушенням або
злочинам, для захисту здоров’я чи моралi, для
захисту репутацiї або прав iнших людей, для
запобiгання
розголошенню
iнформацiї,
одержаної конфiденцiйно, або для пiдтримання
авторитету i неупередженостi правосуддя.
Сторони
зобов’язуються
забезпечити
представництво або урахування iнтересiв осiб,
що вживають регiональнi мови або мови
меншин, в органах, якi можуть бути створеними
вiдповiдно до закону для гарантування свободи
i плюралiзму засобiв масової iнформацiї.

1

to promote measures to ensure that the bodies
responsible for organising or supporting
cultural activities have at their disposal staff
who have a full command of the regional or
minority language concerned, as well as of the
12

Стосовно культурної дiяльностi та засобiв її
здiйснення -особливо бiблiотек, вiдеотек,
культурних центрiв, музеїв, архiвiв, академiй,
театрiв i кiнотеатрiв, а також лiтературних
творiв i кiнопродукцiї, народних форм
виявлення культури, фестивалiв i підприємств,
які надають послуги та виробляють продукцію
для цілей здійснення культурної дiяльності,
включаючи, мiж iншим, використання нових
технологiй, - Сторони зобов’язуються, в межах
територiї, на якiй такi мови використовуються,
i якщо органи державної влади мають
компетенцiю, повноваження або вiдiграють
певну роль у цiй сферi:
a заохочувати форми виявлення культури та
iнiцiативи, притаманнi регiональним мовам
або мовам меншин, i сприяти рiзними
засобами
доступу
до
творiв,
що
створюються цими мовами;
b сприяти рiзними засобами доступу iншими
мовами до творiв, що створюються
регiональними
мовами
або
мовами
меншин, пiдтримуючи i розвиваючи
дiяльнiсть у галузi перекладу, дублювання,
озвучування i субтитрування;
c сприяти доступу регiональними мовами або
мовами меншин до творiв, що створюються
iншими
мовами,
пiдтримуючи
i
розвиваючи дiяльнiсть у галузi перекладу,
дублювання, озвучування i субтитрування;
d забезпечити, щоб органи, якi відповідають
за здійснення чи пiдтримку рiзноманiтної
культурної дiяльності, пiд час заходiв, якi
вони
проводять
або
пiдтримують,
докладали
належних
зусиль
для
поширення iнформацiї про регiональнi
мови та культурнi цiнностi або мови та
культурнi цiнностi меншин та для їхнього
використання;
e сприяти
заходам,
спрямованим
на
забезпечення, щоб органи, якi відповідають
за здійснення чи пiдтримку культурної
дiяльності, мали персонал, що повнiстю
володiє вiдповiдною регiональною мовою
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language(s) of the rest of the population;
f

to encourage direct participation by
representatives of the users of a given regional
or minority language in providing facilities and
planning cultural activities;

g

to encourage and/or facilitate the creation of a
body or bodies responsible for collecting,
keeping a copy of and presenting or publishing
works produced in the regional or minority
languages;

h

if necessary, to create and/or promote and
finance
translation
and
terminological
research services, particularly with a view to
maintaining and developing appropriate
administrative, commercial, economic, social,
technical or legal terminology in each regional
or minority language.

2

In respect of territories other than those in which
the regional or minority languages are
traditionally used, the Parties undertake, if the
number of users of a regional or minority
language justifies it, to allow, encourage and/or
provide appropriate cultural activities and
facilities in accordance with the preceding
paragraph.

2

3

The Parties undertake to make appropriate
provision, in pursuing their cultural policy
abroad, for regional or minority languages and
the cultures they reflect.

3

Article 13 – Economic and social life
1

Стаття 13 – Економiчне i соцiальне
життя

With regard to economic and social activities, the
Parties undertake, within the whole country:
a to eliminate from their legislation any
provision prohibiting or limiting without
justifiable reasons the use of regional or
minority languages in documents relating to
economic or social life, particularly contracts
of employment, and in technical documents
such as instructions for the use of products or
installations;
b to prohibit the insertion in internal regulations
of companies and private documents of any
clauses excluding or restricting the use of
regional or minority languages, at least
between users of the same language;
c

1

to oppose practices designed to discourage the
use of regional or minority languages in
connection with economic or social activities;

to facilitate and/or encourage the use of
regional or minority languages by means other
than those specified in the above subparagraphs.
With regard to economic and social activities, the

d

2

або мовою вiдповiдної меншини, а також
мовою (мовами) решти населення;
f заохочувати
безпосередню
участь
представникiв
осiб,
що
вживають
вiдповiдну регiональну мову або мову
вiдповiдної меншини, у забезпеченнi
засобiв здiйснення культурної дiяльностi та
її плануваннi;
g заохочувати створення органу (органiв),
відповідального за збір, збереження
примiрника та презентацiю чи видання
творiв, що створюються регiональними
мовами або мовами меншин, i/або сприяти
створенню такого органу (органів);
h у
разi необхiдностi створювати i/або
розвивати та фiнансувати перекладацькi та
термiнологiчнi дослiдницькi структури,
зокрема з метою збереження та розвитку
належної
адмiнiстративної,
торгової,
економiчної, соцiальної, технiчної або
правової термiнологiї кожною регiональною
мовою або мовою кожної меншини.
Стосовно територiй, на яких регiональнi мови
або
мови
меншин
традицiйно
не
використовуються, Сторони зобов’язуються,
якщо чисельнiсть осiб, що вживають
регiональну мову або мову меншини,
виправдовує це, дозволяти, заохочувати i/або
передбачати вiдповiдну культурну дiяльнiсть i
вiдповiднi засоби її здiйснення згiдно з
попереднiм пунктом.
Сторони зобов’язуються придiляти належну
увагу у своїй культурнiй полiтицi за кордоном
регiональним мовам або мовам меншин, а
також культурам, якi вiдображаються такими
мовами.

2
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Стосовно економiчної та соцiальної дiяльностi,
Сторони зобов’язуються, в межах всiєї країни:
a виключити iз свого законодавства будь-якi
положення, що необгрунтовано забороняють
або обмежують використання регiональних
мов або мов меншин в документах, якi
стосуються економiчного або соцiального
життя, зокрема трудових договорах, i
технiчнiй документацiї, такiй як iнструкцiї по
використанню товарiв або устаткування;
b заборонити застосування у внутрiшнiх
правилах компанiй i приватних документах
будь-яких положень, що виключають або
обмежують використання регiональних мов
або мов меншин, принаймнi мiж особами,
що вживають одну i ту ж мову;
c запобiгати
практицi, спрямованій на
відмову від використання регiональних мов
або мов меншин в економiчнiй або
соцiальнiй дiяльностi;
d сприяти використанню регiональних мов або
мов меншин також за допомогою заходiв, якi
не визначенi у попереднiх пiдпунктах, i/або
заохочувати таке використання.
Стосовно економiчної та соцiальної дiяльностi,
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Parties undertake, in so far as the public
authorities are competent, within the territory in
which the regional or minority languages are
used, and as far as this is reasonably possible:
a to include in their financial and banking
regulations provisions which allow, by means
of procedures compatible with commercial
practice, the use of regional or minority
languages in drawing up payment orders
(cheques, drafts, etc.) or other financial
documents, or, where appropriate, to ensure
the implementation of such provisions;
b

in the economic and social sectors directly
under their control (public sector), to organise
activities to promote the use of regional or
minority languages;

c

to ensure that social care facilities such as
hospitals, retirement homes and hostels offer
the possibility of receiving and treating in their
own language persons using a regional or
minority language who are in need of care on
grounds of ill-health, old age or for other
reasons;

d

to ensure by appropriate means that safety
instructions are also drawn up in regional or
minority languages;
to arrange for information provided by the
competent public authorities concerning the
rights of consumers to be made available in
regional or minority languages.

e

Сторони зобов’язуються, якщо державнi органи
мають таку компетенцiю, в межах територiї, на
якiй використовуються регiональнi мови або
мови меншин, та у мiру розумної можливостi:
a включити у свої фiнансовi та банкiвськi
правила положення, якi дозволяють
шляхом використання процедур, сумiсних з
комерцiйною практикою, використовувати
регiональнi мови або мови меншин пiд час
складання платiжних документiв (чекiв,
векселiв i т.i.) чи iнших фiнансових
документiв або, у мiру можливостi,
забезпечити здiйснення таких положень;
b в економiчному та соцiальному секторах,
якi знаходяться пiд їхнiм безпосереднiм
контролем
(державний
сектор),
органiзовувати заходи, якi сприяють
використанню регiональних мов або мов
меншин;
c забезпечити, щоб соцiальнi установи, такi
як лiкарнi, будинки для осiб похилого вiку
та гуртожитки, могли приймати та
обслуговувати
осiб,
що
вживають
регiональну мову або мову меншини i
потребують догляду на пiдставi слабкого
здоров’я, похилого вiку або з iнших причин,
з використанням їхньої мови;
d забезпечити
вiдповiдними
засобами
складання iнструкцiй з технiки безпеки
регiональними мовами або мовами меншин;
e вжити заходiв для того, щоб iнформацiя,
яка надається компетентними державними
органами стосовно прав споживачiв,
подавалась регiональними мовами або
мовами меншин.

Article 14 – Transfrontier exchanges

Стаття 14 – Транскордоннi обмiни

The Parties undertake:
a to apply existing bilateral and multilateral
agreements which bind them with the States in
which the same language is used in identical or
similar form, or if necessary to seek to
conclude such agreements, in such a way as to
foster contacts between the users of the same
language in the States concerned in the fields
of culture, education, information, vocational
training and permanent education;
b

Сторони зобов’язуються:
застосовувати
чиннi
двостороннi
i
багатостороннi угоди з державами, в яких
аналогiчна мова використовується у такiй
самiй або схожiй формi, або у разi
необхiдностi докладати зусиль для укладення
таких угод з метою сприяння контактам мiж
особами, що вживають ту саму мову у
вiдповiдних державах у галузях культури,
освiти, iнформацiї, професiйно-технiчної
пiдготовки i безперервного навчання;
b в інтересах регiональних мов або мов меншин
сприяти транскордонному спiвробiтництву,
зокрема мiж органами регiонального або
мiсцевого самоврядування, на територiї яких
аналогiчна мова використовується у такiй
самiй або схожiй формi, та/або розвивати
таке співробітництво.
a

for the benefit of regional or minority
languages, to facilitate and/or promote cooperation across borders, in particular
between regional or local authorities in whose
territory the same language is used in identical
or similar form.

PART IV
APPLICATION OF THE CHARTER

ЧАСТИНА IV
ЗАСТОСУВАННЯ ХАРТIЇ

Article 15 – Periodical reports
1

Стаття 15 – Перiодичнi доповiдi

The Parties shall present periodically to the
Secretary General of the Council of Europe, in a
form to be prescribed by the Committee of

1
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Сторони подають Генеральному секретарю
Ради Європи на перiодичнiй основi i у форматi,
визначеному Комiтетом мiнiстрiв, доповiдь про
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2

Ministers, a report on their policy pursued in
accordance with Part II of this Charter and on the
measures taken in application of those provisions
of Part III which they have accepted. The first
report shall be presented within the year
following the entry into force of the Charter with
respect to the Party concerned, the other reports
at three-yearly intervals after the first report.
The Parties shall make their reports public.

2

Article 16 – Examination of the reports
1

2

3

4

5

полiтику, яку вони проводять вiдповiдно до
частини II Хартiї, i про заходи, вжитi ними на
виконання тих положень частини III, якi вони
прийняли. Перша доповiдь подається через
один рiк пiсля набрання Хартiєю чинностi
стосовно вiдповiдної Сторони, наступні
доповiдi подаються кожнi три роки пiсля
першої доповiдi.
Свої доповiдi Сторони оприлюднюють.

Стаття 16 – Розгляд доповiдей

The reports presented to the Secretary General of
the Council of Europe under Article 15 shall be
examined by a committee of experts constituted
in accordance with Article 17.
Bodies or associations legally established in a
Party may draw the attention of the committee of
experts to matters relating to the undertakings
entered into by that Party under Part III of this
Charter. After consulting the Party concerned,
the committee of experts may take account of this
information in the preparation of the report
specified in paragraph 3 below. These bodies or
associations can furthermore submit statements
concerning the policy pursued by a Party in
accordance with Part II.
On the basis of the reports specified in
paragraph 1 and the information mentioned in
paragraph 2, the committee of experts shall
prepare a report for the Committee of Ministers.
This report shall be accompanied by the
comments which the Parties have been requested
to make and may be made public by the
Committee of Ministers.
The report specified in paragraph 3 shall contain
in particular the proposals of the committee of
experts to the Committee of Ministers for the
preparation of such recommendations of the
latter body to one or more of the Parties as may
be required.
The Secretary General of the Council of Europe
shall make a two-yearly detailed report to the
Parliamentary Assembly on the application of the
Charter.

1

2

3

Доповiдi,
якi
подаються
Генеральному
секретарю Ради Європи згiдно зi статтею 15,
розглядаються Комiтетом експертiв, який
створюється вiдповiдно до статтi 17.
Законно створенi органи або асоцiацiї
Сторони можуть звертати увагу Комiтету
експертiв на питання, якi стосуються
зобов’язань цiєї Сторони за частиною III
Хартiї. Пiсля консультацiй з вiдповiдною
Стороною Комiтет експертiв може врахувати
таку iнформацiю пiд час пiдготовки доповiдi,
зазначеної у пунктi 3 нижче. Цi органи або
асоцiацiї можуть також робити заяви стосовно
полiтики, яку Сторона проводить вiдповiдно
до частини II.
На основi доповiдей, зазначених у пунктi 1, та
iнформацiї, згаданої у пунктi 2, Комiтет
експертiв складає доповiдь Комiтету мiнiстрiв.
Ця доповiдь супроводжується коментарями,
якi Сторони надсилають на вiдповiдне
прохання,
i
може
оприлюднюватися
Комiтетом мiнiстрiв.

4

Доповiдь, зазначена у пунктi 3, мiстить,
зокрема, пропозицiї Комiтету експертiв
стосовно пiдготовки Комiтетом мiнiстрiв
необхiдних рекомендацiй однiй або декiльком
Сторонам.

5

Генеральний секретар Ради Європи подає
Парламентськiй асамблеї докладну дворiчну
доповiдь про застосування Хартiї.

До складу Комiтету експертiв входять по
одному члену вiд кожної Сторони. Члени
Комiтету призначаються Комiтетом мiнiстрiв
iз списку кандидатiв, якi висуваються
вiдповiдною Стороною i якi повиннi
вiдзначатися високою сумлiннiстю та мати
визнаний
авторитет
в
питаннях,
якi
розглядаються у цiй Хартiї.
Члени Комiтету призначаються строком на 6
рокiв i можуть перепризначатися. Член
Комiтету, який не може продовжувати
виконувати свої обов`язки, замiнюється за
процедурою, визначеною у пунктi 1, а його
наступник обіймає посаду свого попередника
протягом решти частини його строку
повноважень.
Комiтет експертiв встановлює свої правила
процедури. Його секретарське обслуговування

Article 17 – Committee of experts

Стаття 17 – Комiтет експертiв

1

The committee of experts shall be composed of
one member per Party, appointed by the
Committee of Ministers from a list of individuals
of the highest integrity and recognised
competence in the matters dealt with in the
Charter, who shall be nominated by the Party
concerned.

1

2

Members of the committee shall be appointed for
a period of six years and shall be eligible for
reappointment. A member who is unable to
complete a term of office shall be replaced in
accordance with the procedure laid down in
paragraph 1, and the replacing member shall
complete his predecessor’s term of office.

2

3

The committee of experts shall adopt rules of
procedure. Its secretarial services shall be

3
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provided by the Secretary General of the Council
of Europe.

забезпечується Генеральним секретарем Ради
Європи.

PART V
FINAL PROVISIONS

ЧАСТИНА V
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

This Charter shall be open for signature by the
member States of the Council of Europe. It is
subject to ratification, acceptance or approval.
Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.

Цю Хартiю вiдкрито для пiдписання
державами-членами
Ради
Європи.
Вона
пiдлягає
ратифiкацiї,
прийняттю
або
затвердженню. Ратифiкацiйнi грамоти або
документи про прийняття чи затвердження
здаються на зберiгання Генеральному секретарю
Ради Європи.

Article 18

Стаття 18

Article 19
1

2

Стаття 19

This Charter shall enter into force on the first day
of the month following the expiration of a period
of three months after the date on which five
member States of the Council of Europe have
expressed their consent to be bound by the
Charter in accordance with the provisions of
Article 18.
In respect of any member State which
subsequently expresses its consent to be bound
by it, the Charter shall enter into force on the
first day of the month following the expiration of
a period of three months after the date of the
deposit of the instrument of ratification,
acceptance or approval.

1

Ця Хартiя набирає чинностi в перший день
мiсяця,
що
настає
пiсля
закiнчення
тримiсячного перiоду вiд дати, на яку п’ять
держав-членiв Ради Європи висловили свою
згоду на обов’язковiсть для них цiєї Хартiї
вiдповiдно до положень статтi 18.

2

Стосовно
будь-якої
держави,
яка
висловлюватиме свою згоду на обов’язковiсть
для неї цiєї Хартiї пiсля набрання нею
чинностi, Хартiя набирає чинностi в перший
день мiсяця, що настає пiсля закiнчення
тримiсячного перiоду вiд дати здачi на
зберiгання ратифiкацiйної грамоти або
документа про прийняття чи затвердження.
Пiсля набрання цiєю Хартiєю чинностi,
Комiтет мiнiстрiв Ради Європи може
запропонувати будь-якiй державi, яка не є
членом Ради Європи, приєднатися до цiєї
Хартiї.
Стосовно будь-якої держави, яка приєдналася
до Хартії, Хартiя набирає чинностi в перший
день мiсяця, що настає пiсля закiнчення
тримiсячного перiоду вiд дати здачi на
зберiгання Генеральному секретарю Ради
Європи документа про приєднання.

Article 20

Стаття 20

1

After the entry into force of this Charter, the
Committee of Ministers of the Council of Europe
may invite any State not a member of the Council
of Europe to accede to this Charter.

1

2

In respect of any acceding State, the Charter shall
enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three
months after the date of deposit of the
instrument of accession with the Secretary
General of the Council of Europe.

2

Article 21

Стаття 21

1

Any State may, at the time of signature or when
depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, make one or
more reservations to paragraphs 2 to 5 of
Article 7 of this Charter. No other reservation
may be made.

1

2

Any Contracting State which has made a
reservation under the preceding paragraph may
wholly or partly withdraw it by means of a
notification addressed to the Secretary General of
the Council of Europe. The withdrawal shall take
effect on the date of receipt of such notification
by the Secretary General.

2
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Будь-яка держава пiд час пiдписання або
здачi на зберiгання своєї ратифiкацiйної
грамоти чи свого документа про прийняття,
затвердження або приєднання може заявити
одне або декiлька застережень до пунктiв 2-5
статтi 7 цiєї Хартiї. Iншi застереження не
дозволяються.
Будь-яка Договiрна Держава, яка заявила
застереження згiдно з попереднiм пунктом,
може повнiстю або частково вiдкликати його
шляхом подання вiдповiдного повiдомлення
на iм’я Генерального секретаря Ради Європи.
Вiдкликання набирає чинностi вiд дати
отримання Генеральним секретарем такого
повiдомлення.
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Article 22

Стаття 22

1

Any Party may at any time denounce this Charter
by means of a notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe.

1

2

Such denunciation shall become effective on the
first day of the month following the expiration of
a period of six months after the date of receipt of
the notification by the Secretary General.

2

Article 23

Стаття 23

The Secretary General of the Council of Europe
shall notify the member States of the Council and
any State which has acceded to this Charter of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification,
acceptance, approval or accession;
c
d
e

Будь-яка Сторона може у будь-який час
денонсувати цю Хартiю шляхом подання
вiдповiдного
повiдомлення
на
iм’я
Генерального секретаря Ради Європи.
Така денонсацiя набирає чинностi в перший
день мiсяця, що настає пiсля закiнчення
шестимiсячного перiоду вiд дати отримання
Генеральним секретарем такого повiдомлення.

Генеральний
секретар
Ради
Європи
повiдомляє держави-члени Ради i будь-яку
державу, яка приєдналася до цiєї Хартiї, про:
a будь-яке пiдписання;
b здачу на зберiгання будь-якої ратифiкацiйної
грамоти або будь-якого документа про
прийняття, затвердження або приєднання;
c будь-яку дату набрання чинностi цiєю
Хартiєю вiдповiдно до статей 19 та 20;
d будь-яке
повiдомлення, отримане на
виконання положень пункту 2 статтi 3;
e будь-яку iншу дiю, будь-яке повiдомлення
або сповiщення, якi стосуються цiєї Хартiї.

any date of entry into force of this Charter in
accordance with Articles 19 and 20;
any notification received in application of the
provisions of Article 3, paragraph 2;
any other act, notification or communication
relating to this Charter.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Charter.

На
посвiдчення
чого
нижчепiдписанi
належним
чином
на
те
уповноваженi
представники пiдписали цю Хартiю.

Done at Strasbourg, this 5th day of November
1992, in English and French, both texts being
equally authentic, in a single copy which shall be
deposited in the archives of the Council of Europe.
The Secretary General of the Council of Europe
shall transmit certified copies to each member State
of the Council of Europe and to any State invited to
accede to this Charter.

Вчинено у Страсбурзi п’ятого дня листопада
мiсяця 1992 року англiйською i французькою
мовами, причому обидва тексти є однаково
автентичними, в одному примiрнику, який
зберiгатиметься
в
архiвi
Ради
Європи.
Генеральний секретар Ради Європи надсилає
засвiдченi копiї Хартiї кожнiй державi-члену
Ради Європи i будь-якiй державi, якiй було
запропоновано приєднатися до цiєї Хартiї.
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