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azalábbiáttekintésavelenceibizottság(atovábbiakban:bizottság)azon,akisebbsé-
gijogokravonatkozóállásfoglalásairólkívánképetadni,amelyeketabizottságahozzá
véleményezésrebenyújtottegyeskisebbségitörvénytervezetekkapcsánalakítottki.a
bizottsághozannakmegalakításaóta (1990) többország is fordultazzalakéréssel,
hogy szakértői véleményt fogalmazzonmeg az előkészítés különböző stádiumaiban
található törvényjavaslatokról: bosznia ésHercegovina, Horvátország,moldova, lett-
ország,montenegro,ukrajna,románia,magyarország.Ezzelabizottságkisebbségek-
kelkapcsolatosmunkájanemmerültki,hiszenkészítetttöbbtematikusanalízistisa
kisebbségekhelyzeténekkezeléséről(pl.akisebbségiképviseletésaválasztásisza-
bályokösszefüggéseiről,akisebbségvédelemrőlaszövetségiállamokban,azanyaor-
szágokéskisebbségeikviszonyánakszabályozásáról,akisebbségijogokésazállam-
polgárságviszonyáról,azetnopolitikaikonfliktusokkezelésénekalapelveirőlstb.),illet-
veabizottságnevéhezfűződikazelsőeurópaikisebbségvédelmiegyezménytervezet
kidolgozása(1991).Fontosmegjegyezni,hogyabizottságszorosanegyüttműködikaz
EbEszkisebbségiFőbiztosával, többalapvető jelentőségű iránymutatás (nemcsaka
kisebbségekkel foglalkozók) a két intézmény közös munkájának az eredménye.
Támaszkodikabizottságakeretegyezményésanyelvichartamonitorozóbizottságá-
nakjelentéseireésajánlásairais.akisebbségekkelfoglalkozóvalamennyitípusúdoku-
mentumábólmagaabizottságkészítettvademecumot,amelyetazelképzeléseksze-
rint rendszeresen kiegészít majd – az utolsó válogatás 2007-ben zárult (CDL-
MIN[2007]001). Ezaz „útmutató” tematikai felosztásban (definíció, felsorolás, elis-
merés, tagság,kollektív jogok,pozitívdiszkrimináció,közvetlenésközvetettdiszkri-
mináció,nyelvijogok,autonómképviselet,hivatalokhozfűződőviszonyésrészvétela
közügyekintézésében,választásikérdések)közliabizottságalapvetőfontosságúnak
ítélt,általános jellegűkisebbségpolitikaimegállapításait.Ez tehátegyfajta tézisgyűj-
temény,demint ilyen,kevésbévilágítjamegabizottságmunkamódszereitazegyes
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törvényjavaslatokelbírálásakor,mintmaguknakavéleményeknekatanulmányozása.
mivelazalábbiáttekintéscéljaéppenegyfajtagyakorlatisegítséglenneazoknak,akik
szlovákiában készítenek elő törvénytervezeteket, alább a bizottság tervezeteiről
készültvéleményekettekintjükátröviden.Pontosabbanazokat,amelyekaszlovákiai
helyzetretekintettelaleginkábbrelevánsak–szemelőtttartvaegyrésztazt,hogyaz
eddigmármegismertjavaslatokmilyenelképzeléseketvázolnakegykívánatostörvé-
nyirendezésről,másrésztazt,hogyavoltjugoszláviautódállamaibanelfogadotttör-
vények,azokelbírálásaabizottságrészérőlegyrendkívüli,háborúutánihelyzetettük-
röznek, ígyalighavalószínű,hogypolitikaiszempontbólszlovákiábankövethetőpél-
dákatjelentenek.Elsősorbanésmindenekelőttaztszeretnéezazáttekintéskiemel-
ni,hogyabizottságszemszögébőlmelyekazokaproblémáskérdések,amelyekmeg-
válaszolására–függetlenülabiztosítanikívántkisebbségijogokmértékétől,amipoli-
tikaidöntésfüggvénye–mindenképpenkülönösgondotkellfordítaniaatörvényalko-
tónak.

amagyarországikisebbségitörvénytervezetéről

abizottságkifogásoltaatörvénytervezetazonrészét,amelyszerintatörvényhatályaa
magyarországonlegalább100éveélőkisebbségekreterjedki.atechnikainehézségek
mellett,amelyekazilyenidőhatár-számítássalegyüttjárnak,abizottságazegészkri-
tériumotmintolyatkétségesnektalálta,ésemlékeztetettarra,hogyabizottságegyez-
ménytervezetébentalálhatókisebbségmeghatározásilyetnemtartalmaz.

ajavaslatértelmébenatörvényhatályanemterjedkiamenekültekre,bevándorol-
takra,tartóslakhellyelrendelkezőidegenekre,hontalanokra.Ezarendelkezés,mivela
törvényegyébkéntiscsakamagyarállampolgárokravonatkozna,feleslegesnektűnik.
ugyanakkor a bizottság szerint a naturalizált menekültektől és bevándorlóktól nem
lehet megtagadni egy létező nemzeti kisebbséghez, etnikai csoporthoz csatlakozás
jogát,mertezdiszkriminációtjelenhetne.

a törvénytervezetből az következik, hogymindenki számára biztosítani kívánja a
szabadidentitásválasztást–jelentsenezbáratöbbséghezvagybármelykisebbséghez
való csatlakozást. amennyiben a csatlakozás akadályozásának tilalma az államra
vonatkozik,arendelkezésindokolt.abizottságugyanakkorúgyvéli,nemlennehelyes
korlátozni a kisebbségi,magánjogi szervezetek jogát arra, hogymagukdöntseneka
tagságravonatkozószabályaikról.

akisebbségheztartozásravonatkozószemélyesadatokvédelmétkimondórendel-
kezéskapcsánabizottságfigyelmeztetett,hogyellentmondásfeszülakisebbségistá-
tusbólfakadójogokvédelmeésazonadatoktitkosításaközött,amelyekazadottjogo-
katmegalapozzák.

aszülőföldhözvalójogkapcsánabizottságúgyvéli,hogyamennyibenennekajog-
nakrészeaszülőföldrevalóvisszatérésis,indokoltegyébfeltételeketismegszabnie
jogalkalmazására,ellenkezőesetbenugyanisjogsérelemérhetiazadottterületenidő-
közbenjogszerűenletelepedettlakosságot.ugyancsakindokoltkörülhatárolniahagyo-
mányok ápolására való jogot, ugyanis némely kisebbségi hagyományok emberjogi
szempontbólelfogadhatatlanoklehetnek.
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aparlamentiképviselethezvalójogabizottságszerintalegfontosabbjogokegyike
egydemokratikustársadalomban,ezértfelvetődikakérdés,hogyhelyes-eennekakér-
désnek a megoldását későbbre halasztani, további törvényi szabályozás tárgyává
tenni.

amoldovaikisebbségitörvénytervezetéről

amoldovaiköztársaságkisebbségitörvényénektervezetérőlavelenceibizottságtöbb
tagjakülön-különkészítettvéleményt,aplénumezekrőlszámunkraismeretlenokokból
nemfoglaltállást,tehátnincsbizottságivélemény.

asvájciGiorgiomalinvernielégtelennektaláltaakisebbségdefinícióját,amelysze-
rintkisebbségatöbbségtőleltérőetnikaieredetűcsoport.szükségesdefiniálnimeg-
határozó jellemzőit, és tisztázni, hogy ezek közé tartozik-e az állampolgárság is.
Hasznoslenneleszögezni,hogyaközigazgatásivagyválasztásikörzetekkijelölésekor
azállamtekintettellesz,amennyireezlehetséges,akisebbségekre,legalábbazokona
területeken,aholkoncentráltanélnek.azanyanyelvűoktatás,illetveazanyanyelvokta-
tásanemelhanyagolhatóanyagiterhetróazállamra.Ezértnehézlenneeztajogotmin-
denkisebbségszámárabiztosítani–akedvezményezettekkörétajelentősebblétszá-
múkisebbségekrekell szűkíteni.akisebbségekparlamentiképviseleténekbiztosítá-
sárólszólórésztúláltalános,nemrendelkezikarról,hogyanjönlétreaképviselet.atör-
vényjavaslatbólhiányzikabennefoglaltjogokbetartásánakfelügyelete.vajonebbőlaz
következik-e,hogyakisebbségheztartozókbíróságiútonkényszeríthetikkijogaikérvé-
nyesítését?amennyibennem,egyadhocmonitorozásirendszerszükséges.

abelgaj.c.scholsemaztkifogásolta,hogyajavaslatbannemkonzisztensmódon
keveredikakollektívésegyénijogimegközelítés,amiesetenkéntimplementációsprob-
lémákat vethet fel. így pl. az az egyéni jogi szempontú rendelkezés, amely szerint a
kisebbségi társulások egyenrangúak és egyik sem minősítheti önmagát az adott
kisebbségkizárólagosképviselőjének,ellentmondásbakerülhetazzala rendelkezés-
sel,amelykonzultációskötelezettséget írelőaminisztériumoknakésahelyihatósá-
goknak–hogyanzajlikmajdagyakorlatbanakonzultációanagyszámúszervezettel?

azukrajnaikisebbségitörvénytervezetéről(2004)

azukránkormányegykerettörvény tervezetétkészítetteelő,amelyet többkörben is
vizsgáltabizottság, illetveazEbEsz.azutolsóváltozatrólkialakítottbizottságiállás-
foglalás kifogásolja, hogy nem világos a jogszabály helye a jogrendben –megoldás
lehetne,haegyértelműrendelkezésttartalmaznaarról,hogy lex specialisrólvanszó,
illetvehaútmutatásttartalmaznaavégrehajtótörvényekésrendeletekmeghozatalá-
nakmódjáról.Hasznos lenneazt is jeleznia törvényben,milyeneszközökkelkívánja
ukrajnamegvalósítaniamegfogalmazottszándékokatéscélkitűzéseket.

ahogymásországokkalkapcsolatban,úgyukrajnaesetébenisúgyvéliabizottság,
hogyanemzetikisebbségáltalánosdefiníciójábólkihagyandóazállampolgárságmint
kritérium;azcsakegyespolitikaijogokkalösszekapcsolvaindokolt(választás,közhiva-
talitisztségek).
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a javaslatban felsorolt tényleges jogok nagyjából összhangban vannak a
keretegyezménybefoglaltalapelvekkel,ámanyelvhasználatijogoktúlszűkreszabot-
tak:azanyanyelvetcsakahelyihatóságoknál lehetnehasználniéscsakott,aholaz
adottkisebbségarányszámameghaladjaaz50százalékot.Üdvözlendőahelyihatósá-
gokmellettműködőkisebbségitanácsadószervekfelállításánakszándéka,dekérdé-
sesazokhatáskörénekahelyiszintrevalókorlátozása.Feltételeza javaslategyköz-
pontikisebbségitanácsadótestületetis,ennekfelállítása,hatásköreiazonbantovábbi
pontosításraszorulnak.

ajavaslatemlítéstteszakisebbségekjogárólaközügyekbenvalórészvételre,anél-
külazonban,hogybármilyen,ecéleléréséhezvezetőspecifikuseszköztvázolna.2

alettországikisebbségitörvénytervezetről

abizottságolasztagja,sergiobartoleanalízisénalapulóvéleményeáltalánosmegál-
lapításként figyelmeztet arra, hogy mivel az ország ratifikálta az Európa Tanács
keretegyezményét, nema legmegfelelőbb lépés egy újabbkerettörvényt elfogadni a
keretegyezménybőlkövetkezőállamikötelezettségvállalásbiztosítására,ésfőlegnem
akisebbségijogokhatékonygyakorlásánakbiztosítására.

Elismerésselnyugtázzaavéleményazt,hogyanemzetikisebbségdefiníciójanem
tartalmazza az állampolgárságot, összhangban a keretegyezmény szakértői
bizottságának törekvésével minél szélesebben interpretálni a fogalmat – bár a tör-
vénytervezetmás részei enneka definíciónakellentmondanak, sőt, az alkotmány is
csakazállampolgároknakgarantáljaakisebbségijogokat.ajogbiztonságérdekébena
bizottságszerintfontolórakellenevenniazalkotmányidevágócikkeinekmódosítását.

a törvénytervezet egyértelműen kimondja a kisebbségi nyelv használatának, a
kisebbséginevekhasználatának,akisebbségiszimbólumokhasználatának, illetvea
kisebbségiünnepekmegtartásánakjogát.anyelvhasználatiésegyébjogokközülazok,
amelyekmindentovábbipontosításnélkül,közvetlenülalkalmazhatók,nemkifogásol-
hatók.vannakazonbanolyanrendelkezésekis,amelyektovábbiszabályozástigényel-
nek,mintpl.ahivatalinyelvhasználat.Ezekatörvénybennemeléggévilágosak,illetve
nehezenindokolhatókorlátozásokattartalmaznak.Pl.akisebbséginyelvhasználat„az
államnyelvhasználatátszabályozótörvényeksérelmenélkül”valósulhatmeg,hason-
lóanfogalmazazutca-ésegyébtáblákra,illetveazoktatásravonatkozórészis.

ahivatalinyelvhasználatfontosságáratekintettelaggodalmasnakvélikaszakértők,
hogyahivatalokválaszadásikötelezettségeúgyvanmegfogalmazva,hogyazkisebb-
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2. a törvényjavaslat, amelyet a bizottság 2004-ben véleményezett, nem került elfogadásra.
2010-benegyújabbukrajnaijavaslatkerültabizottságelé,amely2011márciusábantette
közzéazállásfoglalását(CDL-AD[2011]008). Ennekérdekessége,hogyabizottságrészlete-
senkitérbenneazállamnyelvintegrációsszerepeszükségességénekfenntartására.Erreaz
adottokot,hogybárazukránalkotmánnyalösszhangbanatörvényjavaslatisegyedüliállam-
nyelvkéntemlítiazukránnyelvet,atörvényjavaslatkonkrétrendelkezéseibőlazorosznyelv
teljesegyenrangúsításánakszándékatűnikki(nemcsakazukrán,hanemakisebblétszámú
kisebbségeknyelvénekrovásárais),amiakonkrétukrajnaihelyzetbenabizottságszerinta
nyelvimegosztottságerősödéséteredményezheti.



séginyelvenvagy„mindkétfélszámáraelfogadható”nyelventörténik.Ezamegfogal-
mazásfelvetiakérdést,vajonazállamvalóbankész-eakisebbséginyelvetbíróhiva-
talnokokalkalmazásátbiztosítani.Továbbrontjaahelyzetet,hogyanyelvhasználatijog
gyakorlása tulajdonképpen a hivatalnokoktól függ, akik „amennyire ez lehetséges”
kisebbségi(vagyakceptált)nyelvenválaszolnak.abizottságúgyvéli,ajavaslatittpon-
tosításraszorul:pontosanmegkellhatározni,melyeka„jelentősszámbankisebbség
laktaterületek”,aholhasználhatóanyelvükahivatalosérintkezésben,illetvekitehetők
feliratokkisebbséginyelven,spontosítaniazadminisztratíveljárást,amelyszerintki-
sebbséginyelvűbeadványokbenyújthatók.akisebbséginyelvűhelységnévtáblákkihe-
lyezésetilalmának„indokoltságakérdéses”.

abizottságüdvözlendőnekmondja, hogyazúj törvénymegszünteti a kisebbségi
kulturálisszervezetekkülönszabályozását,amikizárjaadiszkriminációlehetőségét.a
kisebbségikulturálisörökségvédelméhezvalójogtovábbijogszabályipontosítástigé-
nyel.

az anyanyelvi oktatással foglalkozó részek ismét csak pontosításra szorulnak,
amennyibenezesetbenisszükségesdefiniálniajelentősszámúkisebbségáltallakott
területeket (ahol,amennyiben ilyenkérésmegfogalmazódikésvalós igénymerül fel,
lehetségesazanyanyelvűoktatás), illetveakislétszámúkisebbséglaktaterületeket,
aholazanyanyelvoktatásalehetséges.ugyancsakmegkellhatározniapontosmene-
tétannak,hogyhogyanbíráljákelakérelmeket,hogyalakulnakmegaziskolákstb.az
állásfoglalásarraisrámutat,hogyazoktatásitörvényugyancsakelőterjesztettjavasla-
ta,haelfogadásrakerül,szervezési-működésiszempontbólhátrányoshelyzetbehozza
akisebbséginyelvű iskolákat. Fontosezért akét javaslatharmonizálása,azeljárási
szabályok tisztázása. a kisebbségi jogok garanciáit gyöngítheti az is, hogy a törvény
egyes jogok kapcsán megengedő módot használ („may”), széles mérlegelési jogot
ruházvaezzelahatóságokra.

abizottságvégülsajnálkozásátfejezikiamiatt,hogyatörvényjavaslatteljességgel
mellőziakisebbségekképviseleténekkérdésétatörvényhozásban,avégrehajtóhata-
lomban,azigazságszolgáltatásszerveiben.

Összefoglalójában a bizottság hangsúlyozza, hogy a kerettörvény jellegű javaslat
sem a létező jogszabályoknak nem alternatívája, sem a keretegyezmény megfelelő
implementációjának szerepét nem tölti be. Ellenkezőleg, egy új kerettörvény tovább
késleltetiazimplementációt,miközben,elvbenlegalábbis,akeretegyezménybenfog-
laltvagyabbólkövetkezőkötelezettségeketazállamnakaratifikációpillanatátóltelje-
síteniekellene.ahatékonykisebbségvédelmetbiztosítanihivatotttörvénynekkonkré-
tabbnak kell lennie mind a benne foglalt jogok, mind azok hatékony érvényesítése
tekintetében.amennyibenegyesterületekszabályozásátmástörvényekhatáskörébe
utalja,azadottjogoklényegétakkorisbelekellfoglalniakisebbségitörvénybe.

arománkisebbségitörvénytervezetéről(2005.október)

aletttörvénytervezettelszembenarománelőterjesztésigenrészletes,mivelajavas-
latbabelekerültekamástörvényekbenmármegfogalmazottkisebbségijogokis,néha
eltérőszóhasználattal.Eztaformátarománkormányazértválasztotta,hogyatörvény
„teljesebbképetnyújtsonakisebbségheztartozóklétezőjogairólésrendelkezésükre
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állóeszközökről”.bárezfelvetjogértelmezésiproblémákat,főlegamikoraztkellmeg-
ítélni,melyiknormatekintendő lex specialisnak,abizottságúgyvéli,hogyegyátfogó
törvényelfogadásakifejeziazállamelkötelezettségét,jelentősenhozzájárulademok-
ratizálódási folyamathoz. mivel a törvényjavaslat a kulturális autonómia bevezetése
kapcsántöbbújintézménylétrehozásátirányozzaelő,ahatásköröktisztázásarendkí-
vül fontos, s e tekintetben nem lehet csak a lex specialis derogat generali elvére
hagyatkozni.

anemzetikisebbségfogalmadefiníciójánaktörvénybefoglalásaabizottságszerint
semajogszabályvégrehajtása,semanemzetközijogszempontjábólnemelengedhe-
tetlenfeltétel,denemiselfogadhatatlan.azviszontkövetelmény,hogyadefinícióne
eredményezzen önkényes és indokolatlan megkülönböztetést. Ebből a szempontból
problematikusajavaslatbanfoglaltdefinícióazonrésze,amelyszerintcsakamodern
románállammegalakulásaótaazországterületénélőközösségminősülhetnemzeti
kisebbségnek;ajavaslategybentételesenfelsorol20,nemzetikisebbségnekminősü-
lőközösséget.afelsorolástatörvénybőlkikellhagyni,delegalábbiscsakpéldaszerű
felsorolássá alakítani, és az illetékes hatóságokra, végső soron a bíróságokra bízni,
melyközösségetismerikel„nemzetikisebbségnek”.

adefinícióvalkapcsolatbanfelvetődikazállampolgárságmintfeltételkérdéseis.az
állampolgárságmegkövetelése indokoltapolitikai jogok, főlegaparlamentiképvise-
lethezvalójogesetében,dekevésbéindokolhatóakulturálisésoktatásijogokvonat-
kozásában.abizottságjavaslataszerintezértazállampolgárságotmintfeltételtnema
nemzeti kisebbség definíciójába kell belefoglalni, hanem azt kellene meghatározni,
hogymely specifikus jogok azok, amelyekkel csak az állampolgársággal rendelkező
kisebbségiszemélyekélhetnek.Eztamegoldástalkalmazvaelkerülhetőpl.az,hogya
törvényantidiszkriminációspasszusaicsakazállampolgárokravonatkozzanak.azetni-
kai,kulturális,nyelviésvallásiidentitásmegőrzéséhez,ápolásához,kifejezéséhezvaló
jogot ugyancsak „nehezen elfogadható” az állampolgárokra szűkíteni. megkérdője-
lezhetőazidegenállampolgárságúak–deminimumazonidegenek,akikvalamelyelis-
mertnemzetikisebbséggelazonosnemzetiségűek–kizárásaakulturálisautonómiá-
ból.

anyelvi jogokérvényesüléseérdekébena javaslatkitérazérintettköztisztviselők
nyelviképzésénekszükségességére,illetvetolmácsokbiztosítására.abizottságszerint
ittisszükségesapontosítás:milyenkörülményekközött,milyenesetekbenmelyikmeg-
oldásalkalmazandó?anyelvijogokesetébenisindokolhatatlan,miértneélvezhetnék
azokatazállampolgársággalnemrendelkezők(pl.anyakönyvezés,igazságszolgáltatás,
szociálisésegészségügyiszolgáltatások),vagyazidegenekmiértneszámíthatnának
belea„jelentőslétszám”elérésébe.

azelképzelésekszerintajavaslatotalkotmánytörvényformájábanfogadjamajdela
parlament.Ennekaténynekazonbannincshatásaabíróságokelőttiesetlegeseljárá-
sokra–etekintetbenviszontigenfontos,hogyatörvénypontosanmegkülönböztesse
akormányravonatkozóprogramjellegűkötelezettségeketabíróságokonegyénekáltal
érvényesíthetőjogoktól.atisztázatlanságkonfliktusokhozvezethetpl.azoktatásivagy
kulturálisjogokterületén,aholajavaslatszéles(egyetértésivagykonzultációs)jogkö-
röket biztosít a közösség reprezentatív testületei számára, viszont nem tér ki azon
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egyénekjogvédelmilehetőségeire,akiketakollektívjogokbólfakadódöntésekesetleg
negatívanérintenek(pl.aziskolaigazgatókkinevezésekoradódhatilyenhelyzet).

atörvényjavaslatkülönfejezetbenfoglalkozika„választási”kisebbségiszervezetek
jogállásával,tehátazokkalakisebbségiszervezetekkel,amelyekatörvényhozási(helyi
ésparlamenti), illetielnökválasztásonapolitikaipártokhozhasonló jogosítványokkal
vehetnek részt. a bizottság ezek bejegyzési feltételeit elfogadhatatlanul szigorúnak
tartjaannakelismerésemellettis,hogyazilyenszervezetektermészetesenszigorúbb
megítélésaláesnek,mintazegyébönkéntestársulások.(azilyenszervezettagságael
kellérjeazadottkisebbségutolsónépszámlálásszerintilétszámánakmin.10száza-
lékát; amennyiben a 10 százalék abszolút számokban eléri vagy meghaladja a 25
ezret,atagoklegalább25megyébenkelléljenekúgy,hogyegymegyébensemleheta
taglétszám300-nálkisebb.)afeltételekfavorizáljákamárparlamentihellyelrendelke-
zőcsoportokat,nemteljesítikazarányosságésszükségességkritériumát(különösen
akkor,hafigyelembevesszükahelyiválasztásokonvalórészvétellehetőségétis,vala-
mintazt,hogyabejegyzettszervezetekszereznekjogotakisebbségiTanácsbanvaló
részvételre, támogatásialapokkezelésére,állami támogatásra).abizottságáthidaló
javaslataszerintkülönkelleneválasztaniaválasztásokonvalórészvételésazegyéb
jogosultságokkritériumait.Igenpozitívanértékeliabizottságviszontazt,hogyakultu-
rális autonómia szerveinek, az ún. nemzeti tanácsoknak a megválasztásában nem
csakazígyregisztráltkisebbségiszervezetekvehetnekrészt.akisebbségilistákkalés
választásokkalkapcsolatosadatvédelmiproblémákatismegkelloldani,nemelegen-
dőazáltalánosadatvédelmiszabályokrahivatkozni.

aromántörvényjavaslatarraiskitér,hogyafentebbdefiniáltkisebbségiszerveze-
tektagságábóllegfeljebb25százaléklehetanemazadottkisebbségheztartozósze-
mély,illetvetiltja,hogyugyanazonszemélyegyésugyanazonkisebbségkétkülönböző
szervezeténekistagjalegyen.Ezeknekafeltételeknekazellenőrzéseabizottságsze-
rint a gyakorlatban rendkívül nehéz, emellett sérthetik az Európai Emberi jogi
Egyezmény11.cikkétisazegyesülésszabadságáról.aparlamentiéselnökválasztás
esetétkivévejogosulatlanakülföldiállampolgárokkizárásaisakisebbségiszerveze-
tekből.

atörvényjavaslat5.fejezeteakulturálisautonómiávalésannakintézményeivelfog-
lalkozik.Ezzelkapcsolatbanabizottságmegállapítja,hogyakisebbségikulturálisauto-
nómiának ugyan nem létezik nemzetközileg általánosan elfogadott modellje, de a
keretegyezményszakértőibizottságatöbbországértékelésbenakeretegyezmény15.
cikkeegyiklehetségesimplementációseszközénekminősítetteakulturálisautonómi-
át, és a kisebbségi identitásmegőrzése hasznos eszközeként említik azt az EbEsz
lundi ajánlásai is. Ezért általánosságban a kulturális autonómiamodellje pozitív és
hasznoseszköze lehetakisebbségekközéletbenvalórészvételemegerősítésének–
hogyez igaz-eromániáranézve is, annakmegválaszolásakizárólagahelyi politikai
döntéshozókratartozik.

ajavaslatértelmébenakulturálisautonómiatestületeitrészbenkonzultációs,rész-
benegyetértésijogokilletikmeg–egyetértésijogfőlegazoktatási,kulturális,hírköz-
lésiintézményekvezetődolgozóinakkinevezésekor,akinevezésjóváhagyásakorvagy
akinevezendőszemélyretettjavaslatokbenyújtásakor.Továbbipontosításnélkülezek-
nekakollektívjogoknakavégrehajtásaaggályoslehetaköztisztviselői,közhivatalnoki
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állásokpályázatútján történőbetöltése,azelutasítottszemélyek jogorvoslati lehető-
ségeiszempontjából.

akulturálisautonómiaújintézményeklétrehozásátfeltételezi,amelyekszélesjog-
körökkelrendelkeznekmajdazoktatás,kultúra,médiák,történelmiemlékek,kulturá-
lisörökségkezeléseterületén.bárajavaslatleszögezi,hogyezekjogalanyisággalbíró
közigazgatásihatóságok,abizottságszerintazt istisztáznikell, jogosultak lesznek-e
rendeletekethozni,haigen,hogyanlehetezeketmegtámadni,illetvehogyahatóságok
szerveimilyenfelelősségetviselnek.

ugyancsakrészletesenszabályoznikellakulturálisautonómiaTanácsokésazálla-
mi szervek viszonyát, viszonyukat a nemzeti kisebbségek Tanácsához, a nemzeti
kisebbségiszervezetekhezstb.,elkerülendőahatásköriátfedéseketésazeljárásitisz-
tázatlanságokat.atörvényjavaslatszerintakulturálisautonómiaintézményeitadóbe-
vételekbőlfogjafenntartaniazállam,nyitvamaradazonbanakérdés,hogymilyenlesz
ennekazadónakajellege,kifogjafizetni,milyenkulcsszerintkerülelosztásra.

amintazafentiekbőlkiderül,abizottságanemzetközijogjelenlegiállásánakmegfe-
lelőenelismeri,hogyazegyesországoknakszélesmérlegelésijogkörükvanakisebb-
ségijogokvonatkozásában,lényegébenazadottországpolitikaidöntéshozóirabízza,
hogymilyenmértékűjogokatbiztosítanakakeretegyezménybenmegszabottminimális
követelményekbetartásamellett,megmaradnak-eazegyéni jogokszintjén,vagykol-
lektívjogokatisbevezetnek-e.azisbelügy,vajonazadottjavaslatokategyszerű,avagy
alkotmánytörvényként kívánják-e az országok elfogadni, hogy egy átfogó törvényben
próbálják-emegrendezniakérdésvalamennyivonatkozását.

–amiakeretegyezménynekmegfelelőminimáliskövetelményeketilleti,abizottság
ukrajna esetében emelt kifogást a nyelvi jogokmértékét illetően: az 50 százalékot
meghaladókisebbségiarányszámmintahivatalinyelvhasználatfeltételeellentétesa
keretegyezménnyel,amelyilyenkontextusbana„jelentősszám”kifejezésthasználja.a
romániaijavaslatotértékelveugyanakkora20százalékosarányszámotmegfelelőnek,
anemzetközigyakorlatnakmegfelelőnekvélelmeziabizottság.

–nyilvánvalóanpolitikaikérdésaz,hogyegykisebbségitörvényalkotmánytörvény
vagy egyszerű törvény formájában kerül-e elfogadásra – fontos viszont az, hogy a
szubsztantívjogokbíróságiútonkikényszeríthetőklegyenek,illetveakormányravonat-
kozó, programjellegű vállalások teljesítésének módjáról legalább vázlatosan rendel-
kezzenatörvény.

–akikényszeríthetőség,ahatékonyjogvédelemnembiztosított,havalamelyország
csakkerettörvénytfogadelúgy,hogyaznemtartalmazgaranciákat,útmutatástavég-
rehajtó törvények kidolgozására, a kidolgozás módjára. Igen fontos a bizottság
lettországgalkapcsolatosmegállapítása,miszerintegyolyanországesetében,amely
egyébkéntmárratifikáltaakeretegyezményt,egykerettörvényjellegűjogszabályelő-
terjesztésetulajdonképpencsakakeretegyezményből fakadókötelezettségekvégre-
hajtásánaktovábbihalogatásáteredményezheti.akésőbbiekbenelfogadandóvégre-
hajtótörvényekkörülírásánakelmulasztásaabizottságfigyelmeztetéseellenérevezet-
hetpl.olyanszituációhoz,mintamagyarországikisebbségekparlamentiképviseleté-
nekmegoldatlansága.
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–mintismertes,akeretegyezménynemtartalmazzaanemzetikisebbségdefiníci-
óját,ésabizottságisazonazálláspontonvan,hogyaznemfeltétlenülszükségesaz
egyesországoktörvényeiszintjénsem.amennyibenmégisadefiníciókidolgozásamel-
lettdöntatörvényalkotó,tekintettelkelllennieafejlődésdinamikájára–azadottpil-
lanatban létező kisebbségi struktúra nem örökéletű –, a diszkrimináció tilalmának
elvére,azEnszáltalelfogadottalapelvre,miszerintvalamelykisebbséglétenemakor-
mányokakaratánakfüggvénye,hanemténykérdés.abizottságebbőlkiindulvaellenzi
azolyandefiníciókat,amelyek–mintamagyarvagyaromán–megszabjákazország
területéntörtént letelepedéshatáridejét(ezenkövetelményteljesítésénekazellenőr-
zéseagyakorlatbanegyébkéntisigennehezenkivitelezhető).Ennélishatározottabban
kifogásoljaaz„elismert”kisebbségektételesfelsorolását,amiáltalábannépszámlálá-
siadatokraszokotttámaszkodni,miközbenanemzetiségrevonatkozókérdésfeltevés
évtizedenként változik és más-más eredményeket produkál. a nemzetközi jog jelen
állásszerintugyanvédhető,deinkábbkerülendőazállampolgárságotmintkritériumot
isbelefoglalniadefinícióba.Ellenkezőesetbenelőállhatolyanhelyzet,hogyakisebb-
ségi törvényekbenszereplőantidiszkriminációskitételekhatályacsakazállampolgá-
rokrafogvonatkozni,aminyilvánvalóanabszurdum.

–arugalmasdefiníciókövetelményébőlnemkövetkezik,hogyazállamoknakagya-
korlatban nehezen vagy egyáltalán nem teljesíthető kötelezettségeket kell vállalniuk.
Ellenkezőleg,abizottságarománésamoldávjavaslatrólkészültvéleményébenisköte-
lezettségszűkítéstjavasoltegyesjogokkalkapcsolatban,mivelúgyvélte,hogymoldávia
nem tudnaminden kisebbségnek,mindenütt,minden körülmények között anyanyelvű
oktatástbiztosítani, ill.hogyrománianemlenneképesakisebbségekhez tartozósze-
mélyekszámáraazországegészterületénbiztosítaniazanyanyelvűházasságkötést.

–azállampolgárságifeltételelhagyásaésatúlméretezettkötelezettségvállalások
közötti feszültséget a bizottság úgy javasolja áthidalni, hogy a törvényben felsorolt
konkrétjogoknálkellmegszabni,azokmindenkire,vagycsakazállampolgárokravonat-
koznak-e.

– az állampolgársági kritériumelhagyásamellett abizottság azzal is érvel, hogy
akáranyelvivagyoktatásijogokesetébeniskevésséindokoltezekélvezetébőlkizárni
minimálisanazokatazállampolgársággalnemrendelkezőszemélyeket,akikneknem-
zetiségeazonosvalamelyőshonosnemzetikisebbségével.azilyenidegeneketanem-
zetikisebbséghezkelleneszámítaniakkoris,amikorvalamilyenszázalékbanmegadott
létszámeléréseakérdés.

–akisebbségijogokhatékonyvégrehajtásalehetetlenpontosprocedurálisszabá-
lyoknélkül.abizottságerreszintevalamennyivéleményében rámutatott, legyenszó
nyelvi,oktatási, részvételi jogokról.azegyértelműeljárásiszabályokhiányanemcsak
jogbizonytalansághozvezetakedvezményezettekoldalán,deazt iskérdésesséteszi,
kész-eazállamamegfogalmazottjogokgyakorlatibiztosítására.

–ahatékonyjogvédelemrészeakisebbségitörvény(ek)beillesztéseajogrendbe.
amennyibenalkotmánytörvényrőlvanszó,tisztáznikellhatásátamárhatályosjogsza-
bályokra,haegyszerűtörvénykéntfogadjákel,úgyvilágosandeklarálnikell,hogyjelle-
géttekintvelex specialis.Ezazonbanönmagábannemelegendő;ügyelnikellatörvé-
nyekösszehangolására,avégrehajtó intézményekhatásköreiközöttiátfedésekkikü-
szöbölésére.
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–amennyibenakisebbségitörvénykollektívjogokatisbevezet,gondoskodnikella
kisebbségekheztartozószemélyekegyénijogainaktiszteletbentartásáról,azautonó-
miaintézményeinekdöntéseivelszembenijogorvoslatlehetőségeiről.

–akollektívjogokbevezetéseeseténakisebbségeketreprezentálószervezeteket
érintőválasztási,támogatásistb.szabályokatúgykellkialakítani,hogyazoknefavori-
záljákegy-egykisebbségegyetlenszervezetét.

mindentösszevetve,abizottságivéleményeklényegétúgylehetneösszefoglalni:azálla-
mok olyan, a nemzetköziminimumnak tekintett szintetmeghaladó kötelezettségeket
vállaljanak,amelyeknekelegettudnakéskomolyanelegetisakarnaktenni.végülhang-
súlyoznikell,hogyabizottságvéleményecsakajánlástjelentazországokszámára.mint
az eddigi tapasztalatok ismutatják, bár az érintett országok saját kezdeményezésük
alapjánkérikfelabizottságotaszakértőiegyüttműködésre,azelkészültszakvéleményt
mégisgyakranfigyelmenkívülhagyják.általábanakisebbségeikkárára.

ElEonóra sándor
Thevenicecommissiononthebillsonminoritylanguages

Theaimof thearticle is toprovideapictureon thepositionsof theEuropean
commissionfordemocracythroughlaw,knownalsoasthevenicecommission,
regarding bills on regulation ofminority rights. The author points out that the
commission, in its work, relies on the reports of the institutions of council of
Europeresponsibleformonitoring,aswellasontheactivitiesoftheoscEHigh
commissioneronnationalminorities.shedoesnotfocusprimarilyonthegeneral
findingsofthepositionsofthecommissiononminorityprotection,butwarnson
thosepartsofitsdocumentsthatcanprovetobepitfallsoftheenforceabilityof
theexamineddraftbillsinpractice,andontheproblemsthatshouldbeespecially
consideredbytheslovaklaw-makers.
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