STRATEGIAI FUZETEK - 2.

TORVENY
A NEMZETI
KISEBBSEGEK
JOGAINAKESSZABADSAGJOGAINAK
VEDELMEROl*
Eloszo a Nemzeti kisebbsegek jogainak
es szabadsagjogainak a vedelmerol szolo torveny
kiadasahoz
A nemzeti kisebbsegekjogainak es szabadsagjogainak a vedelmerol szolo tOrveny azt szabalyozza,milyen
modon gyakorolhatok a nernzeti kisebbsegekheztartozo szemelyek jogai. Ilyen ertelemben a tOrveny egy
ujabb alkotmanyjogi forras a Jugoszlav Szovetsegi
Koztarsasagban,mert reszletezi a nernzeti kisebbsegekhez tartozo szemelyek jogainak es szabadsagjogainak
az alkotmanyjogi normait, illetve a Jugoszlav SZK alkotmanyanak es az orszag altal alairt nernzetkozi szerzodeseknek a nernzeti kisebbsegekheztartozo szemelyek jogaira es szabadsagjogairavonatkozo keretszabalyait. A Jugoszlav SZK alkotmanyanak rendelkezesebel kiindulva, A nemzeti kisebbsegekjogainak es szabadsagjogainaka vedelmerol szolo tOrveny megszlinteti
a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag alkotmanyjogi
rendszereben eszlelt hianyossagokat, es korszeru jogi
megoldasokkal lehetove teszi, hogy a nemzeti kisebbsegekhez tartozo szemelyek demokratikus politikai
kornyezetben onalloan vagy nemzeti csoportjuk tObbi
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tagjaval egyeternben gyakorolhassak alkotrnanyos jogaikat. Azokr6l a jogokr6l van sz6, arnelyeket a Jugoszlav SZK alkotrnanya altalanossagban hataroz rneg,
mint a nernzeti kisebbsegek etnikai, nyelvi es egyeb
sajatossagainak a rnegorzesere, fejlesztesere es kifejezesere vonatkoz6 jogokat. Ezek a kovetkezok: a nernzeti
hovatartozas vallalasanak joga, a hazai es a kUlfdldi
nernzettarsakkal val6 egytittrniikodes joga, az anyanyelv hasznalatanak joga, a nernzeti jelkepek hasznalatanak joga, tovabba szarnos rnas olyanjog es rnegoldas,
arnely vedi a nernzeti kisebbsegek rnassagcita tarsadalrni eletnek a szarnukra fontos teruletein (a nernzeti kisebbsegek nyelvenek a kozhatalrni jogositvannyal felruhazott szervekben es szervezetekben val6 hasznalata, a
nernzeti kisebbsegek nyelven tOrteno iskolaztatas es
tOrnegtajekoztatas, a kulturalis orokseg apolasa es vedelrne stb.) A szerzett jogok intezrnenye altal a tOrveny
rnegakadalyozza a jogoknak es szabadsagjogoknak a
korlcitozasat vagy rnegvonasat, arnelyeket a nernzeti
kisebbsegekhez tartoz6 szernelyek ona1l6an,vagy csoportjaik tObbi tagjaval egyeternben a tOrveny hatalyba
lepese elott gyakoroltak. A tOrveny ugyanakkor az
egyenjogusagot elosegito kiilon intezkedeseket is eloiranyoz, kUlOnosenaroma nernzetikozosseget illetoen.
A nernzeti kisebbsegek jogairtak es szabadsagjogainak a vedelrnerol sz6l6 uj tOrveny sajatossagat kepezik
azok a rendelkezesek, arnelyek a kisebbsegeket a rnassaguk kerdeseirol val6 donteshozatalban, a hatalornban
es a kozigazgatasban val6 hatekony reszvetelet lehetove tevo rnegoldasokat iranyozzak eta. Abb6l a rneggyozodesbol kiindulva, bogy a kisebbsegi jogok, rnivel
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zomiiket kozossegben gyakoroljak, kollektiv jellegiiek,
es szem el6tt tartva a Jugoszlav SZK nemzetkozi kotelezettsegeit, bogy biztositsa a nemzeti kisebbsegekhez
tartoz6 szemelyek hatekony reszveteliiket az 6ket
erint6 koziigyekben, a jugoszlav tOrvenyalkot6 egesz
sor uj intezmenyt vezetett be. A Szovetsegi Nemzeti
Kisebbsegi Tanacs bevezetesevel, amelynek munkajaban a nemzeti kisebbsegek nemzeti tanacsainak kepvisel6i vesznek reszt, meg kell teremteni a sziikseges
intezmenyes keretet a hatalom es a kisebbsegek kepvisel6inek az alland6 es kozos tevekenysegehez, amelyet
a nemzeti kisebbsegek helyzetenekjavitasa es massaguk
vedelme teren folytatnak. El6relepest jelent a nemzeti
kisebbseg nemzeti tanacsanak a bevezetese is. Ezek a
testiiletek a nemzeti kisebbsegeket mint kozossegeket
fogjak kepviselni. A tOrveny rendelkezeseinek ertelmeben a nemzeti kisebbsegek nemzeti tanacsai az allamhatalom partnerei es tanacsad6 testiiletei, kepvise16ik
pedig reszt vesznek a nemzeti kisebbsegek massaga
szempontjab6l fontos kerdesekr6l val6 donteshozatalban. A nemzeti tanacsoknak az oktatas, a muvel6des es
a tajekoztatas teren bizonyos onall6 meghatalmazasaik
is lehetnek. Olyan meghatalmazasokr6l van sz6, ametrek a nemzeti kisebbsegek massaganak a kifejezese es
fenntartasa szempontjab6l jelent6sek, s amelyeket tOrveny ruhitz rajuk. E megoldasok uj megkozelitest jelentenek a hazai es az osszehasonlit6 torvenyalkotasban, es lehet6ve kell tenniiik a kisebbsegek reszvetelet a
massaguk szempontjab6l fontos koziigyekben, s6t, bizonyos fokU onall6sagat ezekben a koziigyekben, a
Jugoszlav SZK jogrendjenek es a kisebbsegekhez tarto-
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zo aIlampolgarok kotelezettsegeinek a tiszteletben tartasa mellett. Ha a fenti megoldasok demokratikus es
liberalisjellege a gyakorlatban is beigazol6dik, akkor e
megoldasok a kisebbsegi jogok vedelmenek uj, peldaertekii modelljeve vaInak, s ezaltal a Jugoszlav SZK is
olyan orszag lesz, amely a kisebbsegi jogok es vedelmilk teren uj szabvanyokat honosit meg.

Elso resz
Altalanos rendelkezesek
A torveny targya
1. szakasz
E Torveny szabalyozza azon egyeni es kollektiv jogok ervenyesitesim6djat, melyeket a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag alkotmanya es a nernzetkozi szerzodesek szavatolnak a nernzeti kisebbsegek tagjainak.
E Torveny rendelkezik a nernzeti kisebbsegek vedelmerol jogaik es szabadsagjogaik ervenyesitesenek
minden hcitranyosmegkUlonboztetese eseten, es letrehozza azokat az eszkozoket, amelyek biztositjak es
vedelmezik a kisebbsegek kUlon jogat az onkormanyzathoz az oktatas, a nyelvhasznaIat, a tajekoztatas es a
kultura teriileten, tovabba letrehozza azokat az intezmenyeket, amelyek megkonnyitik a kisebbsegek reszvetelet a hatalomban es a koziigyek iranyitasaban.
E Torvenyben szabalyozott kerdesek, az alkotmannyal es torvennyel osszhangban, reszletesebben is
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rendezhet6k koztarsasagi es tartomanyi jogszabalyokkal.
A nernzeti kisebbsegek rneghabirozasa
2. szakasz
E Torveny ertelmeben nemzeti kisebbseg a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag allampolgarainak minden
csoportja, amely szamat tekintve reprezetativ, noha a
Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag teriileten kisebbseget
kepez; a lakossag olyan csoportjahoz tartozik, amely
tart6s es szoros kapcsolatban van a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag teriiletevel, es olyan ismervekkel rendelkezik mint a nyelv, kultura, nemzeti es etnikai hovatartozas, szarmazas es vallas, melyek alapjan kUlonbozik a tObbsegi nepessegt61, es amely csoport tagjait
az a tOr6des jellemzi, bogy egyiitt meg6rizzek kozos
azonossagtudatukat, beleertve kulturajukat, hagyomanyukat, nyelviiketvagy vallasukat.
A Torveny ertelmeben nemzeti kisebbseg az allampolgarainak minden csoportja, amelyet nepnek, nemzeti
vagy etnikai kozossegnek, nemzeti vagy etnikai csoportnak, nemzetisegnek vagy nepessegnek neveznek
vagy ekkent hataroznak meg, es eleg~t tesznek e szakasz 1. Bekezdeseben meghatarozott felteteleknek.
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Masodik resz
Alapelvek
A hatranyos megkiilonboztetes tilalma
3. szakasz
A nernzeti kisebbsegekhez tartozo szemelyekkel
szemben tiles nemzeti, etnikai, faji es nyelvi alapon a
hatninyos megkiilonboztetes minden formaja.
A szovetsegi, koztarsasagi, az autonom tartomanyi,
varosi es kozsegi szervek nem hozhatnak olyan jogi
aktusokat, es nem foganatosithatnak olyan intezkedeseket, amelyek e szakasz 1. bekezdesevel ellentetesek.
Az egyenjogusagot biztosito intezkedesek
4. szakasz
A Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasagban a hatalmi
szervek az alkotmannyal es tOrvennyel osszhangban
jogszabalyokat, egyedi jogi aktusokat hozhatnak, es
intezkedeseket foganatosithatnak a nernzeti kisebbsegekhez es a tObbseginernzethez tartozo szemelyek kozotti teljes es eredmenyes egyenjogusag biztositasa
erdekeben.
A hatalmi szervek e szakasz 1. bekezdeseben foglalt
jogi aktusokat hoznak, es intezkedeseket foganatositanak aroma nernzeti kisebbseghez tartozo szemelyek
helyzetenekjavitasara.
E szakasz 1. bekezdeseben foglalt jogszabaIyok,
egyedi jogi aktusok es intezkedesek nem tekinthetok
hatranyosan megkiilonbozteto aktusnak.
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A nemzeti hovatartozas szabad megvalaszhisa es
kinyilvanitasa
5. szakasz
A Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag alkotmanyaban
meghirdetett nernzeti hovatartozas megvalasztasanak es
kinyilvanitasanak szabadsagaval osszhangban senki gem
szenvedhet kart a nernzeti hovatartozasanak megvalasztasa, kinyilvanitasamiatt, vagy ha tart6zkodik tale.
Tilos a nernzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek
mindeDolyanjegyzekbe vetele, amely akaratuk ellenere
a nernzeti hovatartozas kinyilatkoztatasara kotelezi
oket.
Tilos a nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek
eroszakos beolvasztasara iranyul6 mindeD cselekmeny
es intezkedes.
Jog az azonos nemzetisegiiekkel valo hazai
es kiilfdldi egyiittmiikodesre
.
6. szakasz
A nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyeknek
joguk van, hogy a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasagon
beliil es hatarain kiwI szabadon letesitsenek es fenntartsanak bekes kapcsolatokat olyan szemelyekkel, akik
torvenyesen tart6zkodnak mas allamokban, kUlonosen
azokkal, akikkel kozos az etnikai, kulturalis, nyelvi es
vallasi azonossaguk, vagy kozos a kulturalis oroksegtik.
Az allam kedvezmenyeket ny(1jthataz 1. bekezdesben fogfaltjogok ervenyesitese celjab61.
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Az alkotrnanyos rend, a nernzetkozi j ogi elvek es a
kozerkolcs tiszteletenek kotelezettsege
7. szakasz
Tilos e Torvenyben foglalt jogokkal vale olyan viszszaeIes, arnely a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag
vagy a tagkoztarsasagok alkotrnanyos rendjenek er6szakos rnegdontesere, teriileti egysegenek rnegbontasara, a szavatolt polgari es ernberi szabadsagjogok rnegsertesere, illetve nernzeti, faji es vallasi tOrelrnetlenseg
es gyiilolet kivaItasarairanyul.
E Torvennyel el6iranyzott jogokat nern szabad a
nernzetkozi jogi elvekkel ellentetes celok rnegvalositasara, vagy a kozbiztonsag, az erkolcs vagy a kozegeszseg ellen felhasznalni.
Az e Torvenyben szavatolt jogok nern lehetnek hatassal az aIlarnpolgarsagbol ered6 kotelezettsegekre es
felel6ssegre.
A szerzett jogok vedelrne
8. szakasz
E Torvennyel nern vaItoznak, es nern sziinnek rneg a
nernzeti kisebbsegekhez tartozo szernelyekjogai, arnelyeket e Torveny hataIyba Iepese el6tt alkalrnazott jogszabalyok valamint a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag
aItal alairt nernzetkozi szerz6desek alapjan szereztek.
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Harmadik resz
Jog a sajatossagok megorzesere
A szemelynev megvalaszbisa es hasznalata
9. szakasz
A nernzeti kisebbsegekhez tartozo szemelyekjogosultak arra, bogy szabadon valasszak meg es hasznaljak
szemelynevtiket es gyermekeik nevet, valamint bogy
ezeket a szemelyneveket mindeDkozokiratba, hivatalos
nyilvantartasba es szemelyi adattarba a nernzeti kisebbsegekhez tartozo szemelyek nyelvenek es helyesirasaoak szabalyai szerint bejegyezzek.
Az 1. bekezdesben foglalt jog nem zatja ki a szemelynev parhuzamos bejegyzeset a szerb nyelv es irasmod szabalyai szerint.
Az anyanyelvhasznalat joga
10. szakasz
A nernzeti kisebbsegekhez tartozo szemeIyek szabadon hasznalhatjak a nyelvtiket a maganeletben es
nyilvanosan.
A hivatalos nyelv es irashasznalat
11. szakasz
A helyi onkormanyzati egyseg terOleten, ahol hagyomanyosan elnek nernzeti kisebbsegekhez tartozo
szemelyek, a nyelvtik es irasmodjuk egyenrangU hivatalos hasznalatban lehet.
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A helyi onkormimyzati egyseg koteles bevezetni a
nernzeti kisebbseg nyelvenek es inism6djanak egyenrangu hivatalos haszmilatat, ha a nernzeti kisebbseghez
tartoz6 szemelyek a legut6bbi nepszamlaIas adatai szeriot elerik a teriiletiikon Ievo osszlakossag 15%-at.
Abban a helyi onkormanyzati egysegben, ahol e
Torveny meghozatalanak idejen a nernzeti kisebbseg
nyelve hivatalosan hasznalt, e nyelv hivatalos hasznalatban marad.
E szakasz 1. bekezdese szerint hivatalos nyelvhasznalaton ertendo kiilOnosen: a kisebbsegek nyelvenek
hasznalata a kozigazgatasi es bir6sagi eljarasban es a
kozigazgatasi es bir6sagi eljaras lefolytatasa a nernzeti
kisebbseg nyelven, a kisebbsegi nyelv hasznaIata a kozhatalmijogositvanyokkal felruhazott szervek polgarokkal torteno kommunikaci6ja soran; kozokiratok kiadasa
es hivatalos nyilvantartasok es szemelyi adattarak vezetese a nernzeti kisebbsegek nyelven, es ezen okiratok
teljes ervenyii elfogadasa e nyelveken, nyelvhasznalat a
szavaz6lapokon es valasztasi anyagon, nyelvhasznalat a
kepviselo-testiiletek munkajaban.
E szakasz 2. bekezdeseben emlitett teriileteken a
kozhatalmi jogositvanyokkal rendelkezo szervek elnevezeset, a helyi onkormanyzat egysegeinek, telepiileseknek, tereknek es utcaknak neveit es egyeb fdldrajzi
neveket az adott nernzeti kisebbseg nyelven, annak hagyomanya es helyesirasa szerint is ki kell imi.
A szovetsegi torvenyeket es jogszabalyokat megjelentetik a nernzeti kisebbsegek nyelven is, kiilonjogszaballyal osszhangban.
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Azok a nernzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek,
akiknek a szama elen a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag osszlakossaganak a legut6bbi nepszamlalas szennti
legkevesebb 2%-at, jogosultak sajat nyelvtikon a szovetsegi szervekhez folyamodni, es azon a nyelven valaszt kapni.
A Szovetsegi Kepviselohaz azon kepviseloje, aki a
Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag osszlakossaganak a
legut6bbi nepszamlalas szennt legkevesebb 2%-at kepezo nernzeti kisebbseghez tartozik, jogosult a Kepviselohazban sajeitnyelven felsz61alni,amit reszletesen a
Szovetsegi Kepviselohaz tanacsainak iigyrendi szabalyzatai fognak rendezni.
Jog a kultura es hagyomanyok apolasara
12. szakasz
A nemzeti es etnikai, vallasi es nyelvi sajatossagok
kifejezese, megorzese, apolasa, fejlesztese, eitadasa es
kinyilvanitasa, mint a polgarok, a nernzeti kisebbsegek
es azokhoz tartoz6 szemelyek hagyomanyanak a resze,
azok elidegenithetetlenegyeni es kollektivjoga.
A nernzeti es etnikai sajeitossagok megorzese es
fejlodese celjab61 a nernzeti kisebbsegekhez tartoz6
szemelyekjogosultak arra, hogy a miivelodesi es miiveszeti elet valamennyi teriileten kiilon miivelodesi, miiveszeti es tudomanyos intezmenyeket alapitsanak.
Az elozo bekezdesben foglalt intezmenyek, tarsasagok es egyesiiletek munkajukban ona1l6ak. Az allam,
lehetosegeihez merten, reszt vesz e tarsasagok es egyesiiletek finanszirozasaban.
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E szakasz 2. bekezdeseben foglalt intezmenyek, tarsasagok es egyesiiletek serkentesere es tamogatasara
kiilon alapitvanyok letesithet6k.
Azok a muzeumok, leveltarak es miiemlekved6 intezmenyek, melyeknek alapit6ja az allam, biztositjak a
teriiletiikon lev6 nernzeti kisebbsegek kulturaIis es tortenelmi oroksegenek bemutatasat es vedelmet. A nemzeti tanacsok kepvisel6i reszt vesznek kozossegiik
kulturalis es tortenelmi oroksegenek bemutatasi m6djat
meghataroz6 donteshozatalban.
Anyanyelvii oktatas
13. szakasz
A nernzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyeknek
joguk van anyanyelviioktatasra es nevelesre az iskolaskor el6tti, elemi es kozepfokU oktatasi es nevelesi intezmenyekben.
Ha e Torveny meghozatalanak idejen, a kozoktatasi
rendszer kereteben nem folyik oktatas e szakasz 1. bekezdeseben foglalt nernzeti kisebbsegekhez tartoz6
szemelyek nyelven, az allam koteles megteremteni a
nemzeti kisebbseg nyelven foly6 oktatas megszervezesenek felteteleit, am addig is koteles biztositani a nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek szamara a ketnyelvii oktatast vagy a nernzeti kisebbseg nyelvenek
tanulasat a nernzeti tOrtenelemes kultura elemeivel.
E szakasz 1. es 2. bekezdeseben foglalt jogok ervenyesitesehez el6irhat6 meghatarozott minimalis tanul6i
letszam, azzal, bogy e szam kisebb is lehet a tanul6k
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tOrveny altal rneghatarozott minirnalis szarnanal az
egyes tanitasi es oktatasi forrnak biztositasahoz.
A nernzeti kisebbseg nyelven folyo oktatas nern
zaIja ki a szerb nyelv kotelezo tanulasat.
E szakasz 1. bekezdeseben foglalt oktatasi sziiksegletekre a tantervprograrn a nernzeti tartalornra vonatkozo reszeben jelentos rnertekben tartalrnazni fogja
a nernzeti kisebbseg tOrtenelrnere,rnuveszetere es kulturajara vonatkozo ternakat.
E szakasz 1. bekezdeseben foglalt tantargyak tanterveinek kidolgozasaban, arnelyeket a nernzeti kisebbseg nyelven, ketnyelviien es a nernzeti kisebbseg nyelvenek a nernzeti kultura elerneivel oktatnak, es arnely
tantargyak kifejezik a nernzeti kisebbsegek sajatossagait, kotelezoen reszt vesznek a nernzeti kisebbsegek
nernzeti tanacsai.
A szerb nyelvii oktatasi intezrnenyek es iskolak
tanterveinek es prograrnjainak a nernzeti kisebbseg
iranti ttirelern elosegitese erdekeben tartalrnaznia ken a
nernzeti kisebbsegek tOrtenelrnevel, kulturajaval es
helyzetevel kapcsolatos isrnereteket, valamint azokat az
egyeb isrnereteket, arnelyek elosegitik az egyrnas iranti
tilrelrnet es az egyilttelest. Azokon a teri.i.leteken,ahol a
kisebbseg nyelve hivatalos hasznalatban van, a szerb
nyelvii oktatasi intezrnenyek es iskolak tantervenek es
prograrnjanak tartalrnaznia ken a nernzeti kisebbsegi
nyelv tanulasanak lehetoseget.
14. szakasz
A 13. szakasz 1. bekezdeseben foglalt nernzetisegi
kisebbsegek nyelven folyo oktatas sruksegleteire a fO145
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iskolai es egyetemi oktatas kereteben tanszekeket es
karokat fognak biztositani, amelyekben a nemzeti kisebbsegek nyelven vagy ketnyelviien fogjak kepezni az
6vodai neve16ket,tanit6kat valamint a nemzeti kisebbsegek nyelvtanarait.
Az el6z6 bekezdesben foglalt f6iskolai es egyetemi
oktatason kiwI, az egyetemi kar megszervezi a nemzeti
kisebbsegi nyelvii lektorittust, ahol a nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 egyetemi haHgat6k elsajatithatjak a
nemzeti kisebbseg nyelven a szakkifejezeseket.
E szakasz 1. es 2. bekezdeseben foglalt kotelezettsegein kiwI az aHamsegiteni fogja a tanarok szakkepesiteset es szakterminol6giai tovabbkepzeset e szakasz
1. bekezdeseben foglalt oktatas sziiksegleteire.
Az allam serkenteni fogja a nemzetkozi egyiittmukodest annak erdekeben, hogy a nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyeknek lehet6ve tegye, hogy kiilf6ldon anyanyelwkon tanuljanak, es az igy szerzett
oklevelet a tOrvennyelosszhangban elismeri.
15. szakasz
A nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyekjogosultak magan oktatasi intezmenyeket, iskolakat vagy
egyetemeket alapitani es fenntartani, ahol az oktatast a
nemzeti kisebbseg nyelven vagy ketnyelviien szervezik
meg a tOrvennyel0sszhangban.
A nemzeti kisebbseg nyelven torten6 oktatas finanszirozasaban hazai es kiilf6ldi szervezetek, alapitvanyok
es maganszemelyek is reszt vehetnek a tOrvennyel
osszhangban.
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Az eIozo bekezdesben foglalt penz- es egyeb adomanyokra az allam bizonyos konnyiteseket nytijt vagy
mentesitest ad a kozterhek aI61.
Nernzeti jelkepek haszmilata
16. szakasz
A nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szerneIyekjogosultak nemzeti jeIkepeket es jeleket valasztani es hasznaIni.
A nemzeti jeIkep es jel nern Iehet azonos rnas orszag
jeIkepevel es jeIevel.
A nemzeti kisebbsegek jeIkepeit, jeIeit es iinnepeit a
nemzeti tanaesok javasoljak. A nemzeti kisebbsegek
jeIkepeit, jeIeit es iinnepeit a Szovetsegi Nernzeti Kisebbsegi Tanaes hagyjaj6va.
A nemzeti kisebbsegek jeIkepei es jeIei hivataIosan
kituzhetok a heIyi szervek es kozhatalmi jogositvanyokkal rendeIkezo szervezetek epiiIetere es heIyisegeiben alIamiiinnepek es a nemzeti kisebbsegek iinnepe
aIkaIrnavalazokon a teriiIeteken, ahol a nemzeti kisebbseg nyeIvehivatalos hasznaIatbanvan.
A nemzeti kisebbsegek jeIkepei es jeIei e szakasz 4.
bekezdeseben foglalt hivataIos hasznaIata aIkaImaval
kotelezo kituzni a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag,
illetve tagkoztarsasag jeIkepeit es jeIeit.
Tornegtajekoztatas a nernzeti kisebbsegek nyelven
17. szakasz
A nernzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemeIyekjogosultak sajit nyeIviikon a teIjes korn es partatlan taje147
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koztatasra, beleertve az informaci6k es eszmek kifejezeset, fogadasat, tovabbitasat es cserejet, a sajt6 es mas
tomegtajekoztatasi eszkozok utjan.
Az allam a kozszolgalati radi6 es televizi6 miisoraiban biztositja a tajekoztatasi, kulturalis es oktatasi tartalmakat a nemzeti kisebbseg nyelven, de alapithat kiiIon radi6- es televizi6-allomasokat a nemzeti kisebbsegek nyelven sugarzott miisorokra.
A nemzeti kisebbsegekhez tartoz6k jogosultak sajat
nyelvii mediumokat alapitani es fenntartani.

Negyedik resz
Hatekony reszvetel a sajatossagokra vonatkozo
d6nteshozatalban, a hatalmi es k6zigazgatasi
szervekben
A Szovetsegi Nernzeti Kisebbsegi Tamics
18. szakasz
A nemzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyeknemzeti, etnikai, vallasi, nyelvies kulturalis sajatossagainak
meg6rzese, fejlesztese es vedelme celjab61,valamint
jogainak ervenyesitesere, a Jugoszlav Szovetsegi Koztarsasag letrehozza a Szovetsegi Nemzeti Kisebbsegi
Tanacsot (tovabbiakban: Tanacs).
A Tanacs osszetetelet es hataskoret a szovetsegi
kormany hatarozza meg.
A nemzeti kisebbsegek tanacsainak kepvisel6i a Tanacs tagjai.
148

S1RATEGIAI FUZETEK

- 2.

A nernzeti kisebbsegek nernzeti tamicsai
19. szakasz
A nernzeti kisebbsegekhez tartoz6 szemelyek bnkormanyzati joguk ervenyesitese celjab61a nyelvhasznalat es irasm6d, tajekoztatas es kultura teruleten nemzeti tanacsokat (tovabbiakban: tanacs) valasztanak.
A tanacs jogi szemely.
A tanacsnak, a nernzeti kisebbsegekhez tartoz6
szemelyek bsszletszamat6l fuggoen legkevesebb 15,
legtbbb 35 tagja van, akiket 4 eyre valasztanak.
Az alkotmannyal es tbrvennyel bsszhangban a tanacs meghozza statutumat es kbltsegveteset.
A tanacsot a kbltsegvetesbol es adomanyokb61 finanszirozzak.
A megvalasztott tanacsok nyilvantartasat az illetekeg szbvetsegi szerv vezeti.
A tanacs kepviseli a nernzeti kisebbsegeket a nemzeti kisebbsegi nyelv hivatalos hasznalata, az oktatas, a
nemzeti kisebbsegi nyelven tbrteno tajekoztatas es a
kultura teruleten, reszt vesz a dbnteshozatalban vagy
dbnt kerdesekrol ezen a teruleten es e teruleteken intezmenyeket alapit.
Az allami, a teruleti auton6mia vagy a helyi bnkormanyzati egysegek szervei e szakasz 7. bekezdeseben
foglalt kerdesekrol val6 dbnteshozatal soran kikerik a
tanacs velemenyet.
A tanacs az e szakasz 8. bekezdeseben foglalt szervekhez fordulhat a nemzeti kisebbsegjogait es helyzetet
erinto valamennyikerdesben.
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A 7. bekezdesben foglalt teriiletekkel kapcsolatos
rneghatalrnazasokegy resze atruhitzhato a tanacsokra,
az allarnpedig biztositani fogia e hataskorok vegzesehez sziikseges penzeszkozoket.
E szakasz 10. bekezdeseben foglaltjogositvanyok
rnerteke es fajtaja rneghatitrozasamllfigyelernbeveszik
a tanacs koveteIeset.
A tanacsokat az onkentesseg, vaIaszthatosag, az
aranyossag es a dernokracia elve alapjitnalakitjak rneg.
A nernzetitanacsok rnegvalasztasanakszabaIyait
kUlontOrvenyfogia rendezni.
Szovetscgi Nemzeti Kisebbscgi Alap
20. szakasz
A nernzeti kisebbsegek titrsadalmi, gazdasagi, kulturalis es altalanos fejl6desenek serkentesere Szovetsegi
Alap (tovabbiakban: Alap) letesiil.
Az Alap koltsegvetesi eszkozokb61 penzeli a nernzeti kisebbsegek helyzetenek es kulturaIis alkototevekenysegenek fejleszteset szolgaIo tevekenysegeket es
projekturnokat.
A szovetsegi kormany jogszabaIyokkal fogia reszletesen rneghatarozni az Alap osszetetelet es tevekenyseget.
A kozcletben valo rcszvctel cs egyenjogusag a
kozszolgalatokban valoalkalmazaskor
21. szakasz
A kozszolgalatokban, beleertve a rend6rseget is,
foglalkoztataskor figyelernbeveszik a lakossag nernzeti
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osszetetelet, a rnegfele16reszveteli arimyt es a szerv
vagy szolgaIat teriileten beszelt nyelv isrneretet.

Otodik resz
A kisebbsegi jogok es szabadsagjogok vedelme
A kisebbsegi jogok megsertesenek tilalma
22. szakasz
A nernzeti kisebbsegek altallakott teriileteken tilosak az olyan intezkedesek, arnelyek rnegvaItoztatjak a
lakossag nernzeti osszetetelet, es arnelyek rnegnehezitik
a nernzeti kisebbsegekhez tartoz6k jogainak gyakorlasat es ervenyesiteset.
Birosagi es alkotmanybirosagi jogvedelem
23. szakasz
A nernzeti kisebbsegekhez tartoz6k es a nernzeti kisebbsegek nernzeti tanacsai a jogaik vedelrneben karteritesi keresetet nylijthatnak be az illetekes bir6sagnaI.
A Szovetsegi Alkotrnimybir6sagr61sz616 tOrveny
rendelkezeseivel osszhangban a Nernzeti es Etnikai
Kozossegek Szovetsegi Miniszteriurna es a nernzeti
kisebbsegek nernzeti tanacsai jogosultak lesznek a Szovetsegi Alkotrnanybir6sagnal alkotrnanyos panaszt beny(1jtaniabban az esetben, ha ertekelesilk szerint rnegsertettek a nernzeti kisebbsegekhez tartoz6 szernelyek
alkotrnanyos es szabadsagjogat, vagy abban az esetben,
ha hozzajuk fordul a nernzeti kisebbseghez tartoz6
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szemely, akinek velemenye szerint megsertettek alkotmanyos es szabadsagjogM.

Hatodik resz
Atmeneti as zarorendelkezasek
24. szakasz
E Torveny 19. szakaszanak 13. bekezdeseben foglalt tOrvenymeghozatalaig a nernzeti tanacsokat a nemzeti kisebbsegek elektori gyiileseifogjak megvalasztani.
E szakasz 1. bekezdeseben foglalt nemzeti kisebbseg elektorai lehetnek azok a szovetsegi es koztarsasagi
kepvisel6k es az autonom tartomanyok kepvisel6hazainak kepvisel6i, akiket e tisztsegekre a nemzeti kisebbseghez vale tartozasuk folytan valasztottak, vagy akik
a kisebbseghez tartozo szemelynek valljak magukat es
beszelik a kisebbseg nyelvet.
E szakasz 1. bekezdeseben foglalt nernzeti kisebbsegek elektorai lehetnek azok a tanacsnokok is, akik a
nemzeti kisebbseghez tartoznak es akiket olyan helyi
onkormanyzati egysegben valasztottak meg, ahol a kisebbsegi nyelv hivatalos hasznalatban van.
Elektor lehet minden polgar, aki magat nemzeti kisebbseghez tartozo szemelynek vallja, es akinek jeloleset legkevesebb 100 nernzeti kisebbseghez tartozo, valasztojoggal rendelkez6 szemelytamogat, vagy akit egy
nemzeti kisebbseg nemzeti szervezete vagy egyesiilete
je16l.

.

A nernzeti kisebbsegek elektori gyiilesenek eljarasara es hataskorere vonatkozo tObbikerdest a kisebbsegi
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jogokban illetekes szovetsegi szerv fogja szabalyozni e
torveny hatalyba lepeset koveto 30 napon bela!.
25. szakasz
E Torveny a JSZK Hivatalos Lapjaban val6 megjelenes utani nyolcadik napon lep hatalyba.
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