
Az Európa Tanács keretegyezmé nye
a Nemzeti Kisebbsé gek Vé delmé r l

Aa Európa Tanács tagállamai é s a jelen Keretegtlezmé ng többi
aláí ró,4llama,

figyelembe vé ve, hogy az Európa Tanács cé lja a tag,
iai közötti nagyobb egysé g elé ré se annak é tdeké ben,
hogy vé dje é s fejlessze közös óröksé gük eszmé it é s el-
veitl

figyelembe vé ve, hogy az emberi jogok é s az alapve,
t  szabadságjogok vé delme é s továbbfejleszté se az
egyik módszer, ami által e cé l elé rhet ;

attól aZ óhajtól vezé reltetve, hogy aZ l993, október
9-é n Bé csben, az Európa Tanács Tagállamainak állam-
é s kormányf i által elfogadott Nyilatkozatot megvaló-
sí tsák;

abban az elhatározásban, hogy saját területeiken
vé delmezzé k a nemzeti kisebbsé gek fennmaradását;

flgyelembe vé ve, hogy az európai törté ne]em meg-
rázkódtatásai megmutatták, a nemzeti kisebbsé gek
vé delme alapvet  fontosságú  kontinensünk stabiiitá,
sa, demokratikus biztonsága é s bé ké je szempontjá-
ból;

figyelembe vé ve, hogy a pluralista é s valódi demok-
ratikus társadalomnak nemcsak tiszteletben kell tar-
tania minden nemzeti kisebbsé ghez tartozó szemé ly
etnikai, kulturáliS, nyelvl é s ValláSi identitását, de
megfelel  felté te]eket is kell teremtenie azé n, hogy
kifejezhesse, meg rizhesse é s fei]eszthesse ezt az
identitástj

figyelembe vé ve, hogy szüksé ges a toleí ancia é s a
párbeszé d lé gköré nek megteremté se azé rt, hogy a
kuIturális különböz sé c ne a megosztottság, hanem a
gazdagodás forrása é s té nyez je legyen minden társa-
dalom számára;

figyelembe vé ve, hogy a to]eráns é s virágzó Európa
kiteliesedé se nemcsak az Államok közötti együttm -
ködé St l függ, hanem határokon átnyú ló együttm kö-
dé st kí ván a helyi é s a regionális kóZössé gek köZött, aZ
Államok alkotmányának é s területi integritásának sé -
relme né lküIl

figyelembe vé ve az emberi jogok é s alapvet  sza-
badságok vé delmé r 1 szóló Egyezmé nlt é s kiegé szí t 
jegyz könyveit;

figyelembe Vé Ve az Egyesült Nemzetek egyezmé -
nyeiben é s nyiiatkozataiban a nemzeti kisebbsé gek
vé delmé re vonatkozó kötelezettsé geket, valamint az
Európai Biztonsági é S Együttm ködé Si Konferencia
dokumentumait, kiváltké ppen az í 990, jú nius 29-i
Koppenhágai Dokumentumot;

abban az elhatározásban, hogy a nemzetj kisebbsé -
gek haté kony vé delmé t é s az ezekhez a kisebbsé gek,
hez tartozó szemé lyek jogait é s szabadságait biztosí tó
é s tiszte]etben tartandó elveket, valamint az azokból
származó köte]ezettsé geket meghatározzák, azoknak a
tagállamokban é s más * a ielen okmány ré szeseivé
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váló - Államokban törté n  biztosí tása Vé gett, tiszte,
]etben tartva a jog uralmát, aZ államok területi integ-
ritását é s nemzeti szuvelenitását;

abban az elhatározásban, hogy a ielen Keret-
egyezmé nybe foglalt elveket nemzeti törvé nyhozá-
suk álta] é s megfelel  koí mányzati politikával vé gre-
h a jtsák,

a kdvetfrez kben állapodnak meg,

l, FEJEZET
l - cikk
A nemzeti kisebbsé gek é s ezen kisebbsé gekhez tar,

tozó szemé lyek jogainak é s szabadságainak vé delme
az emberi jogok nemzetközi vé delmé nek szerves ré ,
szé t ké pezi é s mint ilyen, a nemzetközi együttm kö,
dé s kereté be tartozik.

2 _ cikk
A ielen Keretegyezmé ny rendelkezé seit ióhiszem -

en, a megé rté s é s a türelmessé g szellemé ben, va]a-
mint az Államok közötti jószomszé dság, baráti kap-
csolatok é s ecyüttmú ködé s elveivel összhangban kell
a]kalmazni,

3 cikk
1, Minden, valamely nemzeti kisebbsé ghez tartozó

szemé lynek joga van szabadon megválasztani, hogy
kisebbsé giké nt kezelié k-e vagy sem é s ebb l a vá]asz-
tásából vagy e választásával összefügg  jogainak gya-
korlásából semmifé ]e hátránya ne származzé k.

2, A nemzeti kisebbsé gekhez tartozó szemé lyek a
jelen Keretegyezmé nybe foglalt elvekb l származó jo-
gaikat é s szabadságaikat egyé nileg, valamint mások-
kal közössé gben gyakorolhatiák,

IL FE]EZET
4 tikk
1- A Fe]ek kötelezettsé get válialnak arra, hogy

minden, valamely nemzeti kisebbsé ghez tartozó sze-
mé ly számára biztosí tják a törvé ny el tti egyenl sé -
get é s a törvé ny általi egyenl  vé deiem jogát, Ebben
a vonatkozásban minden, valamely nemzeti kisebb-
sé ghez tartozáson alapuló hátrányos megkü]önböz-
teté s tilos,

2, A Felek kötelezik magukat annak elfogadására,
hogy - amennyiben szüksé ges - megfelel  inté zkedé ,
seket hoznak a gazdasági-, a társadalmi-, a politikai-
é s a kulturális é let minden területé n a nemzeti ki-
sebbsé gekhez tartozó szemé lyek é s a többsé ghez tar-
tozók közötti teljes é s haté kony egyenl sé g el mozdí -
tása é rdeké ben, É  tekintetben kell  figyelmet fotdí ta-
nak a nemzeti kisebbsé gekhez tartozó szemé lyek saiá-
tos körülmé nyeire,



3, A 2. bekezdé sben foglaltaknak megfeIel  inté zke-
dé seket nem lehet hátrányos megkülönbözteté ské nt
é rté kelni

5. cikh
1, A Felek kötelezettsé get vá]]alnak arra, hogy tá-

mogatják a nemzeti kisebbsé gekhez tartozó SZemé ,
lyek számára kultú ráiuk meg rzé sé t é s felleszté sé t,
ú gyszinté n identitásuknak, nevezetesen vallásuk,
nyelvük, hagyományaik é s kulturális öröksé gük meg-
 rzé sé nek felté teleit,

2, Az jntegrációt szabályozó általános poiitikáiuk
kereié ben hozott inté zkedé seik serelme né Ikü| a Felek
tartózkodnak minden olyan politikától vagy gyakorlat-
tól, amely a nemzeti kisebbsé ghez tartozó szemé lyek
akaratuk elleni asszimilációiára irányul é s vé delmezik
ezen szemé lyeket minden olyan akciótól, ami a beol,
vasztásukra irányul_

6- tihk
l, A Felek bátorí tják a to]erancia é s kultú rák közötti

párbeszé d szándé kát, valamint haté kony inté zkedé se-
ket hoznak, hogy el mozdí tsák minden, területükön
é L  szemé ly közötti kölcsönös tiszteletet, megé rté st
é s együttm ködé st, kiváltké ppen aZ oktatás, a kultú ra
é s a tómegkommunikációs eszközök terü]eté n. tekin-
tet né lkül e szemé Iyek etnikai, kulturális, nyelvi Vagy
vallási identitására,

2. A Felek kötelezettsé get vállalnak arra, hogy meg-
fe]el  inté zkedé seket hoznak olyan szemé iyek vé dei-
mé ben, akik hátrányosan megkülönböztet , eliensé -
ges vagy er szakos fenyegeté sek é s cselekedetek ál-
dozatai lehetnek, etnikai, kulturális, nyeivi vagy vallá,
si identitásuk miatt,

7 , cí kk
A Felek biztosí tják minden, valamely nemzeti ki-

sebbsé ghez tartozó szemé lynek a bé ké s cé lú  gyüleke,
zé s szabadságához é s a másokkal való egyesülé s sza-
badságához, a vé lemé nynyilvání tás szabadságához, a
gondolat-, a lelkiismeret- é s vallásszabadsághoz való
j ogának tiszteletben tartáSát.

8. cikft
A Felek kötelezettsé get vállalnak arra, hogy elisme-

rik minden, valamely nemzeti kisebbsé ghez taftozó
szemé lynek vallása vagy hite kifejeZé Sé re, ú gyszinté n
vallási inté zmé nyek, szervezetek é s egyesületek alapí -
tására való jogot,

9. cikk
l. A Felek kötelezettsé get válialnak annak elismeré -

sé re, hogy minden, valamely nemzeti kisebbsé ghez
tartozó szemé ]ynek a vé lemé nynyilvání tási szabadsá-
ga magába foglalla a vé lemé nyalkotás szabadságát é s
az információk, az eszmé k megismelé sé nek é s közlé -
sé nek szabadságát a kisebbsé g nyelvé n, országhatá-
Iokra tekintet né lkül é s hatósági szerv beavatkozása
né lkül, A Felek biztosí tani fog|ák nemzeti jogrendsze-
rük keretein beIül, hogy a nemzeti kisebbsé gekhez tar-
tozó szemé lyeket ne é rje hátrányos megkülönbözteté s
a tömegkommunikációs eszközökhöz val6 hozzáiutás-
ban

2. fu l, bekezdé s nem akadáIyozza meg a Feleket
abban, hogy a rádió adás é s televí ziós sugárzás, vagy
mozivállalkozás megindí tását - hátrányos megkülön-
böZteté St ] menteSen é s obiektí V krité riumok alapián
- engedé lyhez kössé k,

3, A Felek nem akadályozzák a nemzeti kisebbsé ,
gekhez tartozó szemé lyeket a nyomtatott tömegkom-
munikációs eszközök lé trehozásában é s használatá-
ban, A rádió- é s te]eví zió adásokat szabályozó törvé -
nyi keretekben, amennyile lehetsé ges, biztosí tani fog-
iák é s figyelembe veszik az l. bekezdé s rende]kezé seit,
annak é rdeké ben, hogy a nemzeti kisebbsé eekhez tar-
tozó szemé lyek számára lehet sé get nyú jtsanak saját
tömegkommunikációs eszközeik lé trehozására é s
használatára,

4, A Felek megfelel  inté zkedé seket hoznak jog-
rendszerük kereté ben annak é rdeké ben, hogy a nem,
zeti kisebbsé gekhez tartozó szemé iyek számára meg-
könnyí tsé k a tömegkommunikációs eszközökhöz való
hozzáiutást, ezzel is e] mozdí tva a toleranciát é s le-
het sé get telemtve a kulturális sokszí nú sé gnek,

l0. tikfr
l, A Felek köte]ezettsé get vállalnak arra, hogy min-

den, valamely nemzeti kisebbsé ghez tartozó szemé ly-
nek elismerik kisebbsé gi nyelvé nek szabad é s beavat-
kozás né lküli használatát ú gy magánbeszé igeté sben
mint nyilvánosan, szóban é s í rásban,

2. A nemzeti kisebbsé ghez tartozó szemé lyek által
hagyományosan, vagy jelent s számban Iakott teí ü]e-
teken, amennyiben azok a szemé lyek ú ey kí vániák,
vagy az ilyen kí vánság megfelel a valóságos szüksé g,
nek, a Felek er feszí té seket teszhek ana, hogy bizto-
sí tsák - lehet sé g szelint - e szemé lyek é s a közigaz,
gatási hatóságok közötti kisebbsé gi nyelv használatát
el segí t  felté teleket,

3, A Fe]ek köte]ezettsé get Vállalnak arra, hogy bizto-
sí tlák minden, valamely nemzeti kisebbsé ehez tartozó
szemé lynek azt a jogot, hogy olyan nyelven, amelyet
megé rt, a legrövidebb id n belül tájé koztassák letal-
tóztatásának okairól é s minden ellene felhozott vád
termé szeté r i é s indokairói, va]amint hogy ezen a
nyelven vé dekezhessen - ha szüksé ges - ingyenes tol-
mács segí tsé gé Vel,

Il. cikk
l, A Felek kötelezettsé get vállalnak arra, hogy elis-

merik minden, valamely nemzeti kisebbsé ghez tartozó
szemé lynek azon jogát, hogy család- é s utónevé t ki-
sebbsé gi nyelvé n használhassa, ugyancsak ennek hi-
vatalos e]ismeré sé hez vaió jogot, |ogrendszerükben
szabályozottaknak megfelel en,

2, A Felek kötelezettsé get válla]nak arra, hogy elis-
merik minden, vaIame]y nemzeti kisebbsé ghez tartozó
szemé ly azon jogát, hogy saját kisebbsé gi nyelvé n
cé gtáblákat, feliratokat é s egyé b magántermé szet  in-
formációkat tegyen közzé  a nyilvánosság számára lát-
hatóan,

3_ Olyan körzetekben, amelyek hagyományosan nem,
zeti kisebbsé gekhez taí tozó szemé ]yek által |elent s
számban lakottak, a Feiek töIekedni fognak arra, hogy
jogrendszerük kereté ben, beleé rtve, ahol helyé nvaló a
más Államokkal való megállapodásokat, é s figyelembe
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vé ve saiátos körülmé nyeiket, a hagyományos helysé g_
neveket, utcaneveket é s egyé b, a közössé g számára
sánt földraizi megielölé seket a kisebbsé g nyelvé n is ki_
í r|ák, ha megfelel  igé ny van ilyen jelzé seke.

12. cikk
l, A Felek, ha szüksé ges, az oktatás é s a kutatás te-

rületé n inté zkednek ú gy a nemzeti kisebbsé geik mint
a többsé g kultú ráiának, törté nelmé nek, nyelvé nek é s
vallásának megismeré se el mozdí tására,

2, Ebben az összefüggé sben a Felek különöské ppen
megfelel  lehet sé geket fognak teremteni a taní tó-
ké pzé sre é s a tankönyvekhez való hozzá|utásra é s
megkönnyí tik a különböz  közössé gek taní tói é s diák-
iai közötti kapcsolatokat.

3. A Felek kötelezettsé get vállalnak arra, hogy el ,
mozdí tiák a nemzeti kisebbsé gekhez tartozó szemé ,
lyek számára az oktatáshoz minden szinten a honáju-
tás esé lyegyenl sé gé t,

13. cikk
1. oktatási rendszerük kereté ben a Felek elismerik

minden, valamely nemzeti kisebbsé ghez tartozó sze-
mé lynek a jogát ana, hogy saiát magán oktatási é s
ké pzé si inté zmé nyeiket lé trehozhassák é s m ködtet-
hessé k,

2. E jog gyakorlása nem ró semmifé le pónzügyi kö-
telezettsé get a Felekre,

14. cikk
l, A Felek kötelezettsé get vállalnak arra, hogy elis-

merik minden, valamely nemzeti kisebbsé ghez tartozó
szemé ly jogát kisebbsé gi nyelvé nek megtanulására.

2, Nemzeti kisebbsé gek által hagyományosan é s 1e-
lent s számban lakott területeken, megfelel  igé ny
eseté n, a Felek törekednek - lehet sé geik szerint é s
oktatási rendszerük keretein belül - annak biztosí tá"
sára, hogy a nemzeti kisebbsé gekhez tartozó szemé -
lyeknek megfelel  lehet sé gUk legyen kisebbsé gi
nyelvüket megtanulni Vagy ezen a nyelven tanulni.

3, A ielen cikk 2, bekezdé sé t ú ey kell vé grehaitani,
hogy az ne veszé lyeztesse a hivatalos nyelv tanulását,
vagy ezen a nyelven való taní tást,

15 - cikk
A Felek kötelezettsé get vállaInak arra, hogy megte-

remtik a nemzeti kisebbsé gekhez tartozó szemé lyek
számára azokat a felté teleket, amelyek a kulturális, a
társadalmi é s a gazdasági é letben, valamint a köz-
ügyekben - különöské ppen az  ket é rint kben - való
ré szvé telhez szüksé gesek.

16. tikk
A Felek tartózkodnak olyan inté zkedé sek meghoza-

talától, amelyek a nemzeti kisebbsé gekhez tartozó
szemé lyek által lakott területeken az arányokat meg-
változtatják é s arra irányulnak, hogy korlátozzák azon
iogokat é s szabadságokat, melyek a ielen Keretegyez-
mé nybe foglalt elvekb l származnak,

17 . cí kk
l, A Felek kötelezettsé get váIIalnak arra, hogy nem

akadályozzák a nemzeti kisebbsé gekhez tartozó sze-
mé lyeket azon jog,.;k gyakorlásában, hogy szabadon
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é s bé ké sen határokon átnyú ló kapcsolatokat hozza-
nak lé tre é s tartsanak fenn olyan szemé lyekkel, akik
törvé nyesen tartózkodnak más ÁIlamokban, kiváltké p-
pen olyanokkal, akikkel etnikai, kulturális, nyelvi é s
vallási identitásukban osztoznak, vagy kulturális örök-
seguk kozos,

2. A Felek kötelezettsé get vállalnak arra, hogy nem
akadályozzák a nemzeti kisebbsé gekhez í artozó sze-
mé Iyeket azon joguk gyakorlásában, hogy ré szt vegye-
nek nemzeti, é s nemzetközi nem-kormányzati szerve-
zetek teVé kenysé gé ben,

18- cikh
l. A Felek törekednek arra, hogy - amennyiben

szüksé ges - ké t- é s többoldalú  egyezmé nyeket kösse-
nek más Államokkal, kiváltké ppen a szomszé dos Álla-
moRal, annak é rdeké ben, hogy biztosí tsák az é rintett
nemzeti kisebbsé gekhez tartozó szemé lyek vé delmé t,

2. Adott esetben a Felek megfelel  inté zkedé seket
hoznak a határokon átnyú ló együttm ködé s bátorí tá-
sára,

19. cikk
A Felek kötelezettsé get vállalnak arra, hogy a jelen

Keretegyezmé nyben lefektetett elveket tiszteletben tart-
ják é s vé grehaitiák, azokhoz - amennyiben az szüksé ges
- kzárólag olyan megszorí tásokat, korlátoásokat vagy
derogációkat alkalmaznak, amelyekr l nemzetközi iogi
okmányok rendelkeznek, különösen amelyek az emberi
iogok é s alapvet  szabadságok vé delmé r l szóló Egyez-
mé nyben é s kiegé szí t  jegyz könweiben találhatók,
amennyiben ezek lé nyegesek az emlí tett elvekból szár-
mazó jogok é s szabadságok szempontjából.

IIL FEJEZET
20. cikk
A jelen Keretegyezmé nybe foglalt elvekb l ered 

Iogok é s szabadságok gyakorlása során minden, vala,
mely nemzeti kisebbsé ghez tartozó szemé ly tisztelet-
ben tartja a nemzeti törvé nyhozást é s mások jogait,
különösen a többsé ghez tartozóké t é s más nemzeti ki-
sebbsé gieké t,

2l . cikk
A jelen Keretegyezmé ny egyetlen rendelkezé sé t

sem lehet ú gy é rtelmezni, hogy az bármely egyón szá,
mára jogot biztosí tana olyan tevé kenysé g folytatására
vagy olyan cselekedet vé grehajtására, amely a nem,
zetköZi iog alapvet  elveivel, kiváltké ppen az Államok
szuveré n egyenl sé gé vel, területi integritásával é s po-
litikai függetlensé gé vel ellenté tes,

22. cikk
A ielen Keretegyezmé ny egyetlen rendelkezé sé t sem

lehet ú gy é rtelmezni, hogy az korlátozza vagy megsé rti
azokat az emberi jogokat vagy alapvet  szabadságokat,
melyek a Szerz d  Felek bármelyike törvé nyeinek meg,
felel en vagy bármely más - amennyiben e Szen d 
Fé l ré szese - Egyezmé ny alapián biztosí tható,

23, cikk
A ielen Keretegyezmé nybe foglalt elvekb l ered 

io€ok é s szabadságok - amennyiben az emberi iogok



é s alapvet  szabadságok vé delmé r l szóló Egyez-
mé nyben, vagy kiegé szí t  |egyz könyveiben azoknak
megfelel  rendelkezé sek találhatók - az utóbb emli
tett Egyezmé ny rendelkezé seive] összhangban lé v k-
ké nt é rtelmezend k,

IV FE]EZET
24. cikk
l , fu Európa Tanács Miniszteri Bizottsága figyelem-

mel fogja kí sé rni a ielen Keí etegyezmé nyn ek a Szerz -
d  Felek általi vé grehaltását,

2. Azok a Felek, amelyek nem tagjai az Európa Ta-
nácsnak, a megállapí tandó szabályok szerint fognak
ré szt venni a vé grehaitási mechanizmusban.

25 - dkft
l. A Keretegyezmé nynek az adott Szerz d  Fé I vo-

natkozásában törté n  hatályba lé pé sé t követ  egy
é ven belül a Szerz d  Fé l az Európa Tanács F titkárá-
nak teljes kör  tájé koztatáSt nyú jt azokró] a törvé ny-
hozói é s egyé b inté zkedé sekr l, amelyeket a Keret-
egyezmé nyben felsorolt elvek hatályosulásáé rt tett,

2, EZt követ en minden Szerz d  Fé l a F titkárnak
rendszeresen é s minden alkalommal, amikor a Mi-
niSZteIi Bizottság kifeIezte e ké í é sé t, táié koztatást
nyú it a Keretegyezmé ny vé grehajtását é rint  minden
Lé nyeges 1é pé sr l,

3, A F titkár továbbí tla a jelen cikkben fog]altaknak
megfelel en nyú jtott tájé koztatást a MiniSzteri Bizott-
sághoz,

26- cihk
l. Amennyiben a Felek által a ielen Keretegyez-

mé nyben felsorolt elvek é rvé nyesí té se é rdeké ben tett
inté zkedé sek megfelel sé gé t é rté keli, a Miniszteri Bi-
Zottságot olyan tanácsadó bizottság fogja segí teni,
melynek taglai a nemzeti kisebbsé gek vé delmé nek a
területé n elismert szaké rtelemmel rendelkeznek,

2. A tanácsadó bizottság összeté telé t é S ücyrendié t
a Miniszteri Bizottság fogja meghatározni a Keret,
egyezmé ny hatálybalé pé sé t követ  egy é ven belül,

V FE]EZET
27 - ciftk
A jeien Keretegyezmé ny az Európa Tanács tagálla-

mai ré szé re áll nyitva aláí rásra, A Keretegyezmé ny ha-
tályba lé pé sé nek id pontjáig a Miniszteri Bizottság
á]tal meghí Vott bármely más Állam is aláí rhatja, A Ke-
retegyezmé nyt meger sí teni, elfogadni vagy jóvá-
hagyni lehet, A meger sí t , elfogadási vagy jóváha-
gyási okmányokat az Európa Tanács F titkáránál keil
leté tbe helyezni,

28- ciftk
l, A jelen Keretegyezmé ny hatálybalé pé sé nek napia

a Keretegyezmé nynek a 27, cikk szerinti, az Európa Ta-
náCs tizenké t Tagállama általi elfogadástól eltelt há-
rom hónapot követ  naptári hónap els  napja,

2, Mindazon tagállamok vonatkozásában, melyek ezt
követ en fogadják el a Keí etegyezmé nJ,t, a Keretegyez-
mé ny a meger sí t , elfogadási vagy jóváhagyási okmá-
nyok leté tbe helyezé sé t l eltelt három hónapos id sza,
kot követ  naptári hónap els  napján lé p hatályba,

29. cikk
l, A jelen Keretegyezmé ny hatályba lé pé se é s a

Szerz d  Államokkal fol},tatott konzultáció után az
Eufópa Tanács Miniszteri Bizottsága az Európa Ta-
nács Alapszabályának 20, d. cikke alapián hozott
többsé gi határozatnak megfelel en csatlakozásra ké r-
het fel minden olyan Államot, amely nem tagia az Eu-
rópa Tanácsnak, é s amelyet a Keretegyezmé ny aláí rá-
sára a 27 . cikk rendelkezé sei szerint meghí ltak, de ezt
mé g nem tette meg, továbbá bármely más nem-
tagállamot.

2, A jelen Keretegyezmé ny minden csatlakozó ÁI-
lamra né zve a csatlakozási okmánynak az Európa Ta-
nács F titkáránál törté nt leté tbe helyezé sé t l eltelt
három hónapot követ  naptári hónap els  napján lé p
hatályba.

30 - cikh
l , A Keretegyezmé ny aláí rása vagy a meger Sí t , el-

fogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okmányok leté t-
be helyezé se alkalmával minden Állam megnevezheti
azt a teí ületet, Vagy területeket, amely(ek) nemzetköZi
kapcsolataié rt felel ssé get visel é s ahol a jelen Keret-
egyezmé nyt alkalmazni fog ják,

2. Bármely Állam bármely ké s bbi id pontban az
Európa Tanács F titkárához inté zett nyilatkozatában
kiteriesztheti a ielen Keí etegyezmé ny alkalmazását a
nyilatkozatban meghatározoti más teí ületre, Az ilyen
telület vonatkozásában a Keretegyezmé ny a nyilatko-
zatnak a F titkár általi ké zhezvé telé t követ  három
hónapos id tartam lelártát köVet  hónap els  napián
fog hatályba lé pni.

3. Az el z  ké t bekezdé s alapján tett bármely, a nyi-
]atkozatban meghatározott terület vonatkozásában
fennálló nyilatkozatot a F titkárhoz Cí mzett é rtesí té S-
sel vissza 1ehet vonni, A VisszavonáS a F titkárhoz el-
iuttatott nyilatkozat ké zhezvé te]é t követ  három hó-
napos id tartam 1ejártát követ  hónap els  napján
lé p hatályba,

3| - cihk
l, Bármely Fé l bármikor felmondhatja a jelen Ke-

Ietegyezmé nyt az Európa TanácS F titkárának tett be-
jelenté ssel,

2. A felmondás a bejelenté snek a F titkár általi át,
vé tele napjától számí tott hat hónap e]telté t köVet 
naptári hónap els  napián lé p hatályba,

32- cihh
Az Európa Tanács F titkára a Tanács tagállamait,

a többi aláí ró Államot é s minden olyan Államot,
ameiy csatlakozott a ielen Keretegyezmé nyhez, tájé ,
koztatja:

a) minden aláí rásról;
b) minden meger sí t , elfogadó, 1óváhagyó vagy

csatlakozó okmány leté tbe helyezé sé r l;
c) a Keretegyezmé nynek a 28.,29.,30, cikkek sze,

rint törté nt hatályba lé pé se valamennyi id pontiá-
ró1;

d) a ielen Keí etegyezmé nyle vonatkozó minden
iogcselekmé nyr l, é rtesí té sr l vagy közlé sról.

Minek hitelé ül a kell ké ppen meghatalmazott alul-
í rottak aláí rták a ielen Keretegyezmé nyt.
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