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Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter

Framework Convention for the Protection
of National Minorities
Strasbourg, l.II.1995
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The member States of the
Council of Europe and the other
States, signatories to the present
framework Convention,

De medlemsstater i Europarådet
och övriga stater som undertecknat denna ramkonvention,

Considering that the aim of the
Council of Europe is to achieve
greater unity between its
members for the purpose of
safeguarding and realising the
ideals and principles which are
their common heritage;

som beaktar att Europarådets
syfte är att uppnå en fastare
enhet mellan sina medlemmar
för att skydda och förverkliga
de ideal och principer som utgör
deras gemensamma arv,

Considering that one of the
methods by which that aim is to
be pursued is the maintenance
and further realisation of human
rights
and
fundamental
freedoms;

som beaktar att ett av medlen att
förverkliga detta syfte är att
upprätthålla och utveckla de
mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna,

Wishing to follow-up the
Declaration of the Heads of
State and Govemment of the
member States of the Council of
Europe adopted in Vienna on 9
October 1993;

som önskar följa upp den deklaration av stats- och regeringscheferna
i
Europarådets
medlemsstater som antogs i
Wien den 9 oktober 1993,

Being resolved to protect within
their respective territories the
existence of national minorities;

som är beslutna att inom sina
respektive territorier skydda de
nationella minoriteternas fortlevnad,

Considering that the upheavals
of European history have shown
that the protection of national
minorities is essential to
stability, democratic security
and peace in this continent;

som anser att omvälningarna i
Europas historia har visat att
skydd av nationella minoriteter
är nödvändigt för stabilitet,
demokratisk säkerhet och fred
på denna kontinent,

Considering that a pluralist and
genuinely democratic society
should not only respect the
ethnic, cultural, linguistic and
religious identity of each person
belonging
to
a
national
minority, but also create
appropriate conditions enabling
them to express, preserve and
develop this identity;

som anser att ett pluralistiskt
och i sann mening demokratiskt
samhälle inte endast bör
respektera
den
etniska,
kulturella,
språkliga
och
religiösa identiteten för varje
person som tillhör en nationell
minoritet utan även skapa lämpliga förutsättningar för att göra
det möjligt att uttrycka, bevara
och utveckla denna identitet,

Considering that the creation of
a climate of tolerance and
dialogue is necessary to enable

som anser att upprättandet av ett
klimat präglat av tolerans och
av öppen dialog är nödvändigt
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cultural diversity to be a source
and a factor, not of division, but
of enrichment for each society;

för att kulturell mångfald skall
kunna bli en källa och en faktor
- inte till söndring - utan till
berikande för varje samhälle,

Considering that the realisation
of a tolerant and prosperous
Europe does not depend solely
on co-operation between States
but also requires transfrontier
co-operation between local and
regional authorities without
prejudice to the constitution and
territorial inte-grity of each
State;

som anser att förverkligandet av
ett tolerant och välmående
Europa inte endast beror på
samarbete mellan staterna utan
även kräver samarbete över
gränserna mellan lokala och
regionala myndigheter utan att
detta inverkar på varje stats
författning och territoriella
integritet,

Having regard to the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental
Freedoms and the Protocols
thereto;

som beaktar konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
frihetema och dess protokoll,

Having
regard
to
the
commitments concerning the
protection of national minorities
in United Nations conventions
and declarations and in the
documents of the Conference on
Security and
Co-operation in Europe, particularly the Copenhagen Document of 29 June 1990;

som beaktar åtagandena om
skydd för nationella minoriteter
i Förenta nationernas konventioner och förklaringar samt i
akterna från Konferensen om
säkerhet och samarbete i
Europa, särskilt Köpenhamnsdokumentet från den 29 juni
1990,

Being resolved to define the
principles to be respected and
the obligations which flow from
them in order to ensure, in the
member States and such other
States as may become Parties to
the present instrument, the
effective protection of national
minorities and of the rights and
freedoms of persons belonging
to those minorities, within the
rule of law, respecting the
territorial integrity and national
sovereignty of states;

som är beslutna att definiera de
principer som skall respekteras
och de skyldigheter som följer
av dem i syfte att i
medlemsstaterna och i sådana
andra stater som kan bli parter i
detta instrument tillförsäkra ett
effektivt skydd för nationella
minoriteter och de rättigheter
och friheter som tillkommer
personer som tillhör dessa
minoriteter, i enlighet med
rättsstatens principer, varvid
hänsyn skall tas till staternas
territoriella
integritet
och
nationella suveränitet,

Being detertnined to implement
the principles set out in this
framework Convention through
national
legislation
and
appropriate
governmental

som är fast beslutna att förverkliga de principer som kommer
till
uttryck
i
denna
ramkonvention genom nationell
lagstiftning
och
lämplig
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policies,

regeringspolitik,

Have agreed as follows:

har kommit
följande:

Section I

Del I

Article 1

Artikel 1

The protection of national minorities and of the rights and
freedoms of persons belonging
to those minorities forms an
integral part of the international
protection of human rights, and
as such falls within the scope of
international co-operation.

Skyddet av nationella minoriteter och av de rättigheter och
friheter som tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter
utgör en integrerad del av det
internationella
skyddet
av
mänskliga rättigheter och faller
som sådant inom ramen för
internationellt samarbete.

Article 2

Artikel 2

The
provisions
of
this
framework Convention shall be
applied in good faith, in a spirit
of understanding and tolerance
and in conformity with the
principles of good neighbourliness, friendly relations and cooperation bet-ween States.

Bestämmelserna i denna ramkonvention skall tillämpas i god
tro, i en anda av förståelse och
tolerans samt i enlighet med
principerna om gott grannförhållande, vänskapliga relationer
och samarbete mellan stater.

Article 3

Artikel 3

1. Every person belonging to a
national minority shall have the
right freely to choose to be
treated or not to be treated as
such and no disadvantage shall
result from this choice or from
the exercise of the rights which
are connected to that choice.

1. Var och en som tillhör en
nationell minoritet skall ha rätt
att fritt välja att behandlas eller
inte behandlas som sådan och
ingen nackdel skall följa av
detta val eller av utövandet av
de rät-tigheter som är förbundna
med detta val.

2. Persons belonging to national
minorities may exercise the
rights and enjoy the freedoms
flowing from the principles
enshrined in the present
framework Convention individually as well as community
with others.

2. De som tillhör nationella
minoriteter får utöva de
rättigheter och åtnjuta de
friheter som följer av de principer som anges i denna ramkonvention enskilt och i gemenskap med andra.

överens
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Section II

Del II

Article 4

Artikel 4

1. The Parties undertake to
guarantee to persons belonging
to national minorities the rights
of equality before the law and of
equal protection of the law. In
this respect, any discrimination
based on belonging to a national
minority shall be prohibited.

1. Parterna åtar sig att
tillförsäkra personer som tillhör
en nationell minoritet rätt till
likhet inför lagen och till lika
skydd av lagen. I detta hänseende skall all diskriminering på
grundval av tillhörighet till en
nationell minoritet vara förbjuden.

2. The Parties undertake to
adopt
where
necessary,
adequate measures in order to
promote, in all areas of
economic, social, political and
cultural life, full and effective
equality
between
persons
belonging to a national minority
and those belonging to the
majority. In this respect, they
shall take due account of the
specific conditions of the
persons belonging to national
minorities.

2. Parterna åtar sig att där så är
nödvändigt vidta lämpliga åtgärder för att inom alla områden
av det ekonomiska, sociala,
politiska och kulturella livet
främja fullständig och effektiv
jämlikhet mellan personer som
tillhör en nationell minoritet och
personer som tillhör majoritetsbefolkningen. I detta hänseende
skall parterna ta vederbörlig
hänsyn till de särskilda omständigheterna för de personer
som tillhör nationella minoriteter.

3. The measures adopted in
accordance with paragraph 2
shall not be considered to be an
act of discrimination.

3. De åtgärder som vidtas i
enlighet med punkt 2 skall inte
betraktas som en diskriminerande handling.

Article 5

Artikel 5

1. The Parties undertake to
promote
the
conditions
necessary for persons belonging
to national minorities to
maintain and develop their
culture, and to preserve the
essential elements of their
identity, namely their religion,
language, traditions and cultural
heritage.
2.
Without
prejudice
to
measures taken in pursuance of
their general integration policy,
the Parties shall refrain from
policies or practices aimed at
assimilation
of
persons
belonging to national minorities
against their will and shall

1. Parterna åtar sig att främja de
förutsättningar
som
är
nödvändiga för att personer som
tillhör nationella minoriteter
skall kunna bibehålla och
utveckla sin kultur och bevara
de väsentliga beståndsdelarna av
sin identitet, nämligen religion,
språk, traditioner och kulturarv.
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2. Utan att inverka på de
åtgärder som vidtas i enlighet
med sin allmänna integrationspolitik
skall
parterna
avhålla sig från åtgärder eller
metoder
som
syftar
till
assimilering av personer som
tillhör nationella minoriteter
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protect these persons from any
action
aimed
at
such
assimilation.

mot dessa personers vilja och
skall skydda dem mot alla
åtgärder som syftar till sådan
assimilering.

Article 6

Artikel 6

1. The Parties shall encourage a
spirit
of
tolerance
and
intercultural dialogue and take
effective measu-res to promote
mutual
respect
and
understanding and co-operation
among all persons living on
their territory, irrespective of
those persons' ethnic, cultural,
linguistic or religious identity,
in particular in the fields of
education, culture and the
media.

1. Parterna skall uppmuntra en
anda av tolerans och mellankulturell dialog och vidta
effektiva åtgärder för att främja
ömsesidig respekt och förståelse
samt samarbete mellan alla
personer som bor inom deras
territorium,
oavsett
dessa
personers etniska, kulturella,
språkliga
eller
religiösa
identitet, särskilt på utbildningsoch kulturområdet samt inom
massmedia.

2. The Parties undertake to take
appropriate measures to protect
persons who may be subject to
threats or acts of discrimination,
hostility or violence as a result
of their ethnic, cultural,
linguistic or religious identity.

2. Parterna åtar sig att vidta
lämpliga åtgärder för att skydda
personer som kan utsättas för
hot om eller utförande av diskriminerande handlingar, fientlighet eller våld till följd av deras
etniska, kulturella, språkliga
eller religiösa identitet.

Article 7

Artikel 7

The Parties shall ensure respect
for the right of every person
belonging to a national minority
to
freedom
of
peaceful
assembly, freedom of association, freedom of expression,
and freedom of thought,
conscience and religion.

Parterna
skall
säkerställa
respekt för rätten för den som
tillhör en nationell minoritet till
frihet att delta i fredliga
sammankomster,
till
föreningsfrihet, yttrandefri-het,
tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet.

Article 8

Artikel 8

The Parties undertake to
recognise that every person
belonging to a national minority
has the right to manifest his or
her religion or belief and to
establish religious institutions,
organisations and associations.

Parterna åtar sig att erkänna att
den som tillhör en nationell
minoritet har rätt att utöva sin
religion eller tro och att upprätta
religiösa institutioner, organisationer och sammanslutningar.

Article 9

Artikel 9

1. The Parties undertake to

1. Parterna åtar sig att erkänna
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recognise that the right to
freedom of expression of every
person belonging to a national
minority includes freedom to
hold opinions and to receive and
impart information and ideas in
the minority language, without
interference by public authorities and regardless of frontiers.
The Parties shall ensure, within
the framework of their legal
systerns, that persons belonging
to a national minority are not
discriminated against in their
access to the media.

att rätten till yttrandefrihet för
den som tillhör en nationell
minoritet innefattar åsiktsfrihet
och frihet att ta emot och sprida
uppgifter
och
tankar
på
minoritetsspråket utan ingripande av offentliga myndigheter
och oberoende av territoriella
gränser. Parterna skall inom
ramen för sina rättssystem
säkerställa att personer som
tillhör en nationell minoritet inte
utsätts för diskriminering när
det gäller deras tillträde till
massmedia.

2. Paragraph 1 shall not prevent
Parties from requiring the
licensing,
without
discrimination and based on
objective criteria, of sound
radio
and
television
broadcasting, or cinema enterprises.

2. Bestämmelserna i punkt 1
skall inte hindra parterna från
att utan diskriminering och på
grundval av objektiva kriterier
kräva tillstånd för radio-,
televisions- eller biografföretag.

3. The Parties shall not hinder
the creation and the use of
printed media by persons
belonging to national minorities.
In the legal framework of sound
radio and television broadcasting, they shall ensure, as far
as possible, and taking into
account the provisions of
paragraph 1, that persons
belonging to national minorities
are granted the possibility of
creating and using their own
media.

3. Parterna skall inte hindra
dem som tillhör nationella
minoriteter från att framställa
och använda tryckta media.
Inom den rättsliga ramen för
radio- och televisionssändningar
skall de, så långt möjligt och
med beaktande av bestämmelserna i punkt 1, säkerställa att
de som tillhör nationella
minoriteter medges möjlighet att
framställa och använda sina
egna media.

4. In the framework of their
legal systems, the Parties shall
adopt adequate measures in
order to facilitate access to the
media for persons belonging to
national minorities and in order
to promote tolerance and permit
cultural pluralism.

4. Parterna skall inom ramen
för sina rättssystem vidta
lämpliga åtgärder för att
underlätta tillträde till massmedia för personer som tillhör
nationella minoriteter och i syfte
att främja tolerans och tillåta
kulturell mångfald.

Article 10

Artikel 10

1.
Parties
undertake
to
recognise that every person

1. Parterna åtar sig att erkänna
att den som tillhör en nationell
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belonging to a national minority
has the right to use freely and
without interference his or her
minority language, in private
and in public, orally and in
writing.

minoritet har rätt att fritt och
utan ingripande använda sitt
minoritetsspråk
privat
och
offentligt, och såväl muntligt
som skriftligt.

2. In areas inhabited by persons
belonging to national minorities
traditionally or in substantial
num-bers, if those persons so
request and where such a
request corresponds to a real
need,
the
Parties
shall
endeavour to ensure, as far as
possible the conditions which
would make it possible to use
the minority language in
relations between those persons
and
the
administrative
authorities.

2. I områden som av hävd eller
i betydande antal bebos av
personer som tillhör nationella
minoriteter skall parterna, om
dessa personer begär detta och
om en sådan begäran motsvarar
ett verkligt behov, sträva efter
att så långt möjligt säkerställa
att de förutsättningar finns som
skulle göra det möjligt att
använda minoritetsspråket i
umgänget mellan dessa personer
och förvaltningsmyndigheterna.

3. The Parties undertake to
guarantee the right of every
person belonging to a national
minority to be informed
promptly, in a language which
he or she understands, or the
reasons for his or her arrest,
and of the nature and cause of
any accusation against him or
her, and to defend himself or
herself in this language, if
necessary
with
the
free
assistance of an interpreter.

3. Parterna åtar sig att
tillförsäkra varje person som
tillhör en nationell minoritet rätt
att ofördröjligen, på ett språk
som han eller hon förstår, bli
underrättad om skälen för hans
eller hennes frihetsberövande
och om beskaffenheten av och
orsaken till anklagelser mot
honom eller henne samt rätt att
försvara sig på detta språk, om
nödvändigt med gratis biträde
av en tolk.

Article 11

Artikel 11

1. The Parties undertake to
recognise that every person
belonging to a national minority
has the right to use his or her
surname (patronym) and first
names in the minority language
and the right to official
recognition of them, according
to modalities provided for in
their legal system.

1. Parterna åtar sig att erkänna
att den som tillhör en nationell
minoritet har rätt att använda
sitt efternamn (faders namn) och
förnamn på minoritetsspråket
och rätt till officiellt erkännande
av dessa namn i enlighet med
bestämmelserna i respektive
parts rättssystem.

2. The Parties undertake to
recognise that every person
belonging to a national minority
has the right to display in his or
her minority language signs,

2. Parterna åtar sig att erkänna
att den som tillhör en nationell
minoritet har rätt att på sitt
minoritetsspråk
sätta
upp
skyltar, anslag och annan
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inscriptions
and
other
information of a private nature
visible to the public.

information av privat natur, som
kan ses av allmänheten.

3.
In
areas
traditionally
inhabited
by
substantial
numbers of persons belonging
to a national minority, the
Parties shall endeavour, in the
framework of their legal
system,
including,
where
appropriate, agreements with
other States, and taking into
account
their
specific
conditions, to display traditional
local names, street names and
other topographical indications
intended for the public also in
the minority language when
there is a sufficient demand for
such indications.

3. I områden som av hävd och i
betydande antal bebos av
personer som tillhör en nationell
minoritet skall parterna sträva
efter att, inom ramen för sina
respektive rättssystem, innefattande, där det är lämpligt,
överenskommelser med andra
stater, och med beaktande av
sina speciella för-utsättningar,
visa
traditionella
ortnamn,
gatunamn och andra topografiska anvisningar avsedda för
allmänheten även på minoritetsspråket, när det finns
tillräcklig efterfrågan på sådana
anvisningar.

Article 12

Artikel 12

1. The Parties shall, where
appropriate, take measures in
the fields of education and
research to foster knowledge of
the culture, history, language
and religion of their national
minorities and of the majority.

1. Parterna skall, där det är
lämpligt vidta åtgärder på
utbildnings- och forskningsområdet för att främja kunskapen
om sina nationella minoriteters
liksom om majoritetens kultur,
historia, språk och religion.

2. In this context the Parties
shall inter alia provide adequate
opportunities
for
teacher
training and access to textbooks,
and facilitate contacts among
students and teachers of
different communities.

2. I detta sammanhang skall
parterna bland annat bereda
lämpliga möjligheter till lärarutbildning och tillgång till läroböcker samt underlätta kontakter mellan studerande och
lärare i olika befolkningsgrupper.

3. The Parties undertake to
promote equal opportunities for
access to education at all levels
for persons belonging to
national minorities.

3. Parterna åtar sig att främja
lika möjligheter till tillträde till
utbildning på alla nivåer för
personer som tillhör nationella
minoriteter.

Article 13

Artikel 13

1. Within the framework of
their education systems, the
Parties shall recognise that
persons belonging to a national

1. Parterna skall inom ramen
för
sina
utbildningssystem
tillerkänna dem som tillhör en
nationell minoritet rätt att inrätta
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minority have the right to set up
and to manage their own private
educational
and
training
establish-ments.

och driva sina egna enskilda
utbildningsinstitutioner.

2. The exercise of this right
shall not entail any financial
obligation for the Parties.

2. Utövandet av denna rätt skall
inte medföra något ekonomiskt
åtagande för parterna.

Article 14

Artikel 14

1. The Parties undertake to
recognise that every person
belonging to a national minority
has the right to learn his or her
minority language.

1. Parterna åtar sig att erkänna
att den som tillhör en nationell
minoritet har rätt att lära sig sitt
minoritetsspråk.

2. In areas inhabited by persons
belonging to national minorities
traditionally or in substantial
numbers, if there is sufficient
demand, the Parties shall
endeavour to ensure, as far as
possible
and
within
the
framework of their education
systems, that persons belonging
to those minorities have
adequate opportunities for being
taught the minority language or
for receiving instruction in this
language.
3. Paragraph 2 of this article
shall be implemented without
prejudice to the learning of the
official language or the teaching
in this language.

2. I områden som av hävd eller
i betydande antal bebos av
personer som tillhör nationella
minoriteter skall parterna, om
det finns tillräcklig efterfrågan,
sträva efter att så långt möjligt
och inom ramen för sina
respektive
utbildningssystem
säkerställa att den som tillhör
dessa minoriteter har tillfredsställande möjligheter till undervisning i minoritetsspråket eller
till undervisning på detta språk.

Article 15

Artikel 15

The Parties shall create the
conditions necessary for the
effective
participation
of
persons belonging to national
minorities in cultural, social and
economic life and in public
affairs, in particular those
affecting them.

Parterna skall skapa nödvändiga
förutsättningar för att den som
tillhör nationella minoriteter
effektivt skall kunna delta i det
kulturella,
sociala
och
ekonomiska livet samt i offentliga angelägenheter, särskilt
sådana som berör dem.

Article 16

Artikel 16

The Parties shall refrain from
measures which alter the
proportions of the population in

Parterna skall avhålla sig från
åtgärder som ändrar befolkningsproportionerna i områden
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på inlärningen av det officiella
språket eller undervisningen på
detta språk.
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areas inhabited by persons
belonging to national minorities
and are aimed at restricting the
rights and freedoms flowing
from the principles enshrined in
the present framework Convention.

som bebos av personer som
tillhör nationella minoriteter och
syftar till att inskränka de
rättigheter och friheter som
följer av principerna i denna
ramkonvention.

Article 17

Artikel 17

1. The Parties undertake not to
interfere with the right of
persons belonging to national
minorities to establish and
maintain free and peaceful
contacts across frontiers with
persons lawfully staying in
others States, in particular those
with whom they share an ethnic,
cultural, linguistic or religious
identity, or a common cultural
heritage.

1. Parterna åtar sig att inte göra
intrång på rätten för personer
som
tillhör
nationella
minoriteter att upprätta och
upprätthålla fria och fredliga
kontakter över gränserna med
personer som lagligen vistas i
andra stater, särskilt med sådana
personer med vilka de delar en
etnisk, kulturell, språklig eller
religiös identitet eller ett gemensamt kulturarv.

2. The Parties undertake not to
interfere with the right of
persons belonging to national
minorities to participate in the
activities of nongovernmental
organisations, both at the
national and international levels.

2. Parterna åtar sig att inte göra
intrång på rätten för personer
som tillhör nationella minoriteter att delta i verksamheter i
frivilligorganisationer på det
nationella och internationella
planet.

Article 18

Artikel 18

1. The Parties shall endeavour
to conclude, where necessary,
bilateral
and
multilateral
agreements with other States, in
particular neighbouring States,
in order to ensure the protection
of persons belonging to the
national mino-rities concerned.

1. Parterna skall sträva efter att
där så är nödvändigt ingå
bilaterala och multilaterala avtal
med andra stater, särskilt med
grannstater,
i
syfte
att
säkerställa skydd för personer
som tillhör berörda nationella
minoriteter.

2. Where relevant, the Parties
shall
take
measures
to
encourage transfrontier cooperation.

2. Parterna skall i tillämpliga
fall vidta åtgärder för att främja
samarbete över gränserna.

Article 19

Artikel 19

The Parties undertake to respect
and implement the principles
enshrined in the present framework
Convention
making,
where necessary, only those

Parterna åtar sig att respektera
och genomföra principerna i
denna ramkonvention och där så
är nödvändigt göra endast de
begränsningar, inskränkningar
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limitations,
restrictions
or
derogations which are provided
for in international legal
instruments, in particular the
Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental
Freedoms, in so far as they are
relevant to the rights and
freedoms flowing from the said
principles.

eller undantag som föreskrivs i
internationella
rättsakter,
särskilt konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna
och
de
grundläggande
friheterna, i den mån de är
tillämpliga på de rättigheter och
friheter som följer av de
nämnda principerna.

Section III

Del III

Article 20

Artikel 20

In the exercise of the rights and
freedoms flowing from the
principles enshrined in the
present framework Convention,
any person belonging to a
national minority shall respect
the national legislation and the
rights of others, in particular
those of persons belonging to
the majority or to other national
minorities.

Vid utövandet av de rättigheter
och åtnjutandet av de friheter
som följer av principerna i
denna ramkonvention skall den
som
tillhör
en
nationell
minoritet följa den nationella
lagen och andras rättigheter,
särskilt de som tillkommer
personer som tillhör majoriteten
eller ingår i andra nationella
minoriteter.

Article 21

Artikel 21

Nodiing
in
the
present
framework Convention shall be
interpreted as implying any
right to engage in any activity
or perform any act contrary to
the fundamental principles of
international law and in
particular of the sovereign
equality, territorial integrity and
political independence of States.

Ingen bestämmelse i denna
ramkonvention skall tolkas som
att ge rättighet att bedriva någon
verksamhet eller utföra någon
handling som strider mot grundläggande folkrättsliga principer,
särskilt
staters
suveräna
jämlikhet, territoriella integritet
och politiska oberoende.

Article 22

Artikel 22

Nothing
in
the
present
framework Convention shall be
construed as limiting or
derogating from any of the
human rights and fimdamental
freedoms which may be ensured
under the laws of any
Contracting Party or under any
other agreement to which it is a
Party.

Ingen bestämmelse i denna
ramkonvention skall tolkas som
att innebära en begränsning av
eller en avvikelse från de
mänskliga
rättigheter
och
grundläggande friheter som kan
vara garanterade i en fördragsslutande parts lagar eller i ett
annat avtal som den är bunden
av.
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Article 23

Artikel 23

The rights and freedoms
flowing from the principles
enshrined in the present
framework Con-vention, shall
in so far as they are the subject
of a corresponding provisions in
the
Convention
for
the
Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms or in the
Protocols thereto, be understood
so as to conform to the latter
provisions.

De rättigheter och friheter som
följer av principerna i denna
ramkonvention skall, i den mån
de omfattas av motsvarande
bestämmelser i konventionen
om skydd för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande
friheterna och dess tilläggsprotokoll, tolkas som att
stämma överens med dessa
bestämmelser.

Section IV

Del IV

Article 24

Artikel 24

1. The Committee of Ministers
of the Council of Europe shall
monitor the implementation of
this framework Convention by
the Contracting Parties.

1.
Europarådets
ministerkommitté skall övervaka de
fördragsslutande parternas genomförande av denna ramkonvention.

2. The Parties which are not
members of the Council of
Europe shall participate in the
implementation
mechanism,
according to modalities to be
determined.

2. Parter som inte är
medlemmar av Europarådet
skall delta i genomförandemekanismen enligt bestämmelser som senare skall fastställas.

Article 25

Artikel 25

1. Within a period of one year
following the entry into force of
this framework Convention in
respect of a Contracting Party,
the latter shall transmit to the
Secretary General of the
Council
of
Europe
full
information on the legislative
and other measures taken to
give effect to the principles set
out
in
this
framework
Convention.

1. Inom en period om ett år
efter denna ramkonventions
ikraftträdande för en fördragsslutande part skall parten till
Europarådets generalsekreterare
meddela fullständig information
om de lagstiftningsåtgärder och
andra åtgärder som den har
vidtagit för att genomföra de
principer som anges i denna
ramkonvention.

2. Thereafter, each Party shall
transmit to the Secretary
General on a periodical basis
and whenever the Committee of
Ministers so requests any
further information of relevance
to the implementation of this
framework Convention.

2. Därefter skall varje part,
periodiskt och när ministerkommittén begär detta, meddela
ytterligare
information
till
generalsekreteraren med avseende på genomförandet av
denna ramkonvention.
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3. The Secretary General shall
forward to the Committee of
Ministers
the
information
transmitted under the terms of
this Article.

3. Generalsekreteraren skall till
ministerkommittén överlämna
den information som meddelats
i enlighet med bestämmelserna i
denna artikel.

Article 26

Artikel 26

1. In evaluating the adequacy of
the measures taken by the
Parties to give effect to the
principles set out in this
framework Convention the
Committee of Ministers shall be
assisted
by
an
advisory
committee, the members of
which shall have recognised
expertise in the field of the
protection of national minorities.

1.
Vid
prövningen
av
lämpligheten av de åtgärder som
vidtagits av parterna för att
genomföra de principer som
anges i denna ramkonvention
skall ministerkommittén biträdas
av en rådgivande kommitté vars
medlemmar skall ha erkänd sakkunskap i fråga om skydd för
nationella minoriteter.

2. The composition of this
advisory committee and its procedure shall be determined by
the Committee of Ministers
within a period of one year
following the entry into force of
this framework Convention.

2. Sammansättningen av den
rådgivande kommittén och dess
arbetsordning skall fastställas av
ministerkommittén inom ett år
efter denna ramkonventions
ikraftträdande.

Section V

Del V

Article 27

Artikel 27

This framework Convention
shall be open for signature by
the member States of the
Council of Europe. Up until the
date when the Convention enters
into force, it shall also be open
for signature by any other State
so invited by the Conimittee of
Ministers. It is subject to
ratification,
acceptance
or
approval.
Instruments
of
ratification
acceptance
on
approval shall be deposited with
the Secretary General of the
Council of Europe.

Denna ramkonvention skall vara
öppen för undertecknande av
Europarådets
medlemsstater.
Fram till den dag då konventionen träder i kraft skall den även
vara öppen för undertecknande
av varje annan stat som
inbjudits
därtill
av
ministerkommittén. Den skall
ratificeras,
godtas
eller
godkännas.Ratifikations-,
godtagande- eller godkännandeinstrument skall deponeras hos
Europarådets generalsekreterare.

Article 28

Artikel 28

1. This ftmework Convention
shall enter into force on the first

1. Denna ramkonvention träder
i kraft den första dagen i den
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day of the month following the
expiration of a period of three
months after the date on which
twelve member States of the
Council of Europe have
expréssed their consent to be
bound by the Convention in
accordance with the provisions
of Article 27.

månad som följer efter utgången
av en period om tre månader
från
den
dag
då
tolv
medlemsstater i Europarådet har
uttryckt sitt samtycke till att
vara bundna av konventionen i
enlighet med bestämmelserna i
artikel 27.

2. In respect of any member
State
which
subsequently
expresses its consent to be
bound by it, the framework
Convention 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,
accep-tance or approval.

2. I förhållande till en
medlemsstat
som
senare
uttrycker sitt samtycke till att
vara bunden av ramkonventionen träder denna i kraft den
första dagen i den månad som
följer efter utgången av en
period om tre månader från
dagen för deponeringen av
ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrumentet.

Article 29

Artikel 29

1. After the entry into force of
this framework Convention and
after consulting the Contracting
States, the Conunittee of the
Ministers of the Council of
Europe may invite to accede to
the Convention, by a decision
taken by the majority provided
for in Article 20.d of the Statute
of the Council of Europe, any
non-member State of the
Council of Europe which,
invited to sign in accordance
with the provisions of Article
27, has not yet done so, and any
other non-member State.

1. Efter det att denna
ramkonvention har trätt i kraft
och efter samråd med de
fördrags-slutande staterna kan
Europarådets ministerkommitté,
genom ett beslut som fattas med
den majoritet som föreskrivs i
artikel 20 d i Europarådets
stadga, inbjuda varje stat att
ansluta sig som inte är medlem
av Europarådet och som
inbjudits
att
underteckna
ramkonventionen i enlighet med
bestämmelserna i artikel 27,
men ännu inte har gjort detta,
och
alla
andra
ickemedlemsstater.

2. In respect of any acceding
State, the framework Convention 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 accession with the
Secretary General of the
Council of Europe.

2. Med avseende på en
anslutande stat träder ramkonventionen i kraft den första
dagen i den månad som följer
efter utgången av en period om
tre månader från den dag då
anslutningsinstrumentet deponerades hos Europarådets generalsekreterare.

Article 30

Artikel 30
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1. Any State may, at the time of
signature or when depositing its
instrument
of
ratification,
accep-tance,
approval
or
accession, specify the territory
or
territories
for
whose
international relations it is
responsible to which this
framework Convention shall
apply.

1.
En
stat
får
vid
undertecknandet eller när den
deponerar sitt ratifikations-,
godtagande-, godkännande- eller
anslutningsinstrument ange på
vilket territorium eller på vilka
territorier,
för
vars
internationella förbindelser den
är ansvarig, denna ramkonvention skall vara tillämplig.

2. Any State may at any later
date, by a declaration addressed
to the Secretary General of the
Council of Europe, extend the
application of this framework
Convention to any other
territory specified in the
declaration. In respect of such
territory
the
framework
Convention shall enter into
force on the first day of the
month following the expiration
of a period of three months after
the date of receipt of such
declaration by the Secretary
General.

2. En stat kan vid en senare
tidpunkt genom en förklaring till
Europarådets generalsekreterare
utsträcka
tillämpningen
av
denna ramkonvention till ett
annat territorium som anges i
förklaringen. För ett sådant
territorium träder ramkonventionen i kraft den första dagen i
den månad som följer efter
utgången av en period om tre
månader från den dag då
generalsekreteraren
mottog
förklaringen.

3. Any declaration made under
the two preceding paragraphs
may, in respect of any territory
specified in such declaration, be
withdrawn by a notification
addressed to the Secretary
General. The withdrawal shall
become effective on the first
day of the month following the
expiration of a period of three
months after the date of receipt
of such notification by the
Secretary General.

3. En förklaring som avgetts
enligt de två föregående
punkterna kan, med avseende på
ett territorium som angetts i
förklaringen, återtas genom
underrättelse till generalsekreteraren. Återtagandet träder i
kraft den första dagen i den
månad som följer efter utgången
av en period om tre månader
från den dag då generalsekreteraren mottog underrättelsen.

Article 31

Artikel 31

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

1. En part kan vid vilken
tidpunkt som helst säga upp
denna ramkonvention genom
notifikation till Europarådets
generalsekreterare.

2. Such denunciation shall
become effective on the first

2. Uppsägningen träder i kraft
den första dagen i den månad
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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.

som följer efter utgången av en
period om sex månader från den
dag då generalsekretaren mottog
notifikationen.

Article 32

Artikel 32

The Secretary General of the
Council of Europe shall notify
the member States of the
Council, other signatory States
and any State which has acceded
to this framework Convention,
of:

Europarådets generalsekreterare
skall underrätta Europarådets
medlemsstater, andra signatärstater och varje annan stat som
har anslutit sig till denna ramkonvention om

a) any singature;

a) undertecknande,

b) the deposit of any instrument
of ratification, acceptance,
approval or accession;

b) deponering av ratifikations-,
godtagande-, godkännande- eller
anslutningsinstrument

c) any date of entry into force of
this framework Convention in
acccordance with Articles 28,
29 and 30;

c) dag för denna ramkonventions ikraftträdande enligt artiklarna 28, 29 och 30,

d) any other act, notification or
communication relating to this
framework Convention.

d) andra åtgärder, notifikationer
eller meddelanden som rör
denna ramkonvention.

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

Till bekräftelse härav har
undertecknade, därtill vederbörligen
befullmäktigade,
undertecknat
denna
ramkonvention.

Done at Strasbourg, this lst day
of February 1995, 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 sign or accede to this
framework Convention.

Upprättad i Strasbourg den 1
februari 1995 på engelska och
franska, vilka båda texter är lika
giltiga, i ett enda exemplar som
skall deponeras i Europarådets
arkiv. Europarådets generalsekreterare skall sända bestyrkta
kopior till varje medlemsstat i
Europarådet och till varje annan
stat som har inbjudits att
underteckna eller ansluta sig till
denna ramkonvention.
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