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ΝΟΜΟΣ
της 10 ιουλιου του 2001

για τα δικαιωµατα µελων εθνικων µειονοτητων και αλλαγες µερικων νοµων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βουλη της Τσεχικης ∆ηµοκρατιας ως χωρας δηµοκρατικης και χωρας δικαιου,
εχοντας υποψην το δικαιο για την εθνικη και φυλετικη συνυπαρξη ως τµηµα των ανθρωπιν
ων δικαιωµατων,
σεβεται την ιδιοτητα των µελων εθνικων µειονοτητων ως προσωπων και οµαδων που εκφρα
ζονται κυριως µε των δικο τους πολιτισµο, παραδοσεις και γλωσσα,
εχοντας υποψην την δηµιουργια πολυπολιτιστικης κοινωνιας και καταβαλλοντας µεγαλη
προσπαθεια για την αρµονικη συµβιωση εθνικων µειονοτητων µε τον πλεοναστικο πληθυσµο,
εξασφαλιζει στα µελη των εθνικων µειονοτητων δικαιωµα ουσιαστικης συµµετοχης στην π
ολιτιστικη, κοινωνικη και οικονοµικη ζωη και στα δηµοσια θεµατα κυριως σε αυτα που αφορου
ν τις εθνικες µειονοτητες,
υπερασπιζοντας τα δικαιωµατα των µελων εθνικων µειονοτητων συµφωνα µε τις διεθνεις συ
µφωνιες για τα ανθρωπινα δικαιωµατα και τις βασικες ελευθεριες που δεσµευουν την Τσεχικη
∆ηµοκρατια, συµφωνα µε το συνταγµα της και µε την Χαρτα των βασικων δικαιωµατων και ελε
υθεριων,
κατεληξε σε αυτον τον νοµο της Τσεχικης ∆ηµοκρατιας:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
§1
θεµα
(1) Αυτος ο νοµος τροποποιει τα δικαιωµατα µελων εθνικων µειονοτητων και την επιδραση
των υπουργειων και αλλων διοικητικων οργανων οπως και των τοπικων οργανων διοικησεως (σ
την συνεχεια ως ″ οργανα δηµοσιας διοικησης ″ ) στις σχεσεις µε αυτα.
(2) Τα ειδικα νοµικα διαταγµατα που καθοριζουν τα δικαιωµατα µελων εθνικων µειονοτητω
ν δεν επιρεαζονται απο αυτο το νοµοσχεδιο.
§2
Προσδιορισµος βασικων ορων
(1) Με εθνικη µειονοτητα εννωειται η ενωση πολιτων της Τσεχικης ∆ηµοκρατιας που ζο ν
στον χωρο της σηµερινης Τσεχικης ∆ηµοκρατιας οι οποιοι διαφερουν απο τους υπολοιπους π
ολιτες, συνηθως µε κοινη εθνικη καταγωγη, γλωσσα, πολιτισµο και παραδωσεις, δηµιουργει αρι
θµιτικη µειονοτητα κατοικων και συνχρονως εκφραζει την επιθυµια να προσδιοριζεται ως εθνι
κη µειονοτητα µε τον σκοπο ενιας προσπαθ ιας για την διατηρηση και αναπτυξη της δικης τη
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ς αυτουπαρξης, της γλωσσας και του πολιτισµου και συνχρονως για την εκφραση και προστα
σια των συµφερωντων της κοινοτητας η οποια δηµιουργειθηκε ιστορικα.
(2) Μελος της εθνικης µειονοτητας ειναι ο πολιτης Τσεχικης ∆ηµοκρατιας ο οποιος θεωρ
ει τον εαυτο του αλλης εθνικοτητας απο της Τσεχικης και εκφραζει την επιθυµια να παρουσια
ζεται και να υπολογειζεται ως ατοµο εθνικης µειονοτητας µαζι µε τους υπολοιπους πολιτες πο
υ εκφραζουν την συνυπαρξη τους στην ιδια εθνικοτητα .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
TA ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
§3
Εφαρµογη των δικαιωµατων των µελων εθνικων µειονοτητων
(1) Για τα µελη των εθνικων µειονοτητων εγγυεται µονοµελες η µαζι µε αλλα µελη εθνικης µειο
νοτητας η εφαρµογη των δικαιωµατωντους που καθοριζει ο παρων νοµος, ειδικα νοµικα διαταγ
µατα η διεθνεις συµφωνιες για τα ανθρωπινα δικαιωµατα και βασικες ελευθεριες για τις οποιες
η Τσεχικη ∆ηµοκρατια δεσµευεται .
(2) Η εφαρµογη των δικαιωµατων µελων εθνικων µειονοτητων δεν πρεπει να περιοριζεται ουτε ν
α εµποδιζεται.
§4
Ελευθερη επιλογη εθνικοτητας προς την εθνικη µειονοτητα
(1) Για την συµµετοχη του σε εθνικη µειοντητα δεν πρεπει κανεις να γνωρισει καµια µιοση.
(2) Οργανα δηµοσιας διοικησης δεν κρατανε καταλογους των µελων εθνικων µειονοτητων.
Συνκεντρωση, επεξεργασια και χρησηµοποιηση προσωπικων δεδοµενων που αφορουν την συµµε
τοχη σε εθνικη µειονοτητα καθοριζεται µε ειδικο νοµικο διαταγµα 1). Στοιχεια που αποδειχνουν
την συνυπαρξη σε εθνικη µειονοτητα απεκτησµενα κατα των καταµετρισεων πληθυσµου η µε
καποιον αλλον τροπο που επιτρεπει η νοµοθεσια απαγορευεται να χρησιµοποιηθουν για αλλον
σκοπο εκτος απο αυτου για τον οποιον εγινε η συλλογη και αποθηκευση. Μετα την στατιστικη ε
πεξεργασια των στοιχειων αυτα υποχρεωτικα θα καταστραφουν.
§5
∆ικαιωµα ιδρυσεως συλλογων εθνικων µειονοτητων
Μελη εθνικων µειονοτητων εχουν το δικαιωµα να ιδρυουν εθνικους συλλογους και να οργα
νωνοντε σε πολιτικα κοµµατα και πολιτικα κινηµατα µε τις προυποθεσεις και τον τροπο που κα
θοριζεται µε ειδικο νοµικο διαταγµα.2)
§6
∆ικαιωµα συµµετοχης στις λυσεις θεµατων που αφορουν τις εθνικες µειονοτητες
(1) Μελη εθνικων µειονοτητων εχουν το δικαιωµα για ενεργη συµµετοχη στην πολιτιστικη,
κοινωνικη, οικονοµικη ζωη, οπως και στα δηµοσια θεµατα και κυριως σε αυτα τα θεµατα που α
φορουν τις εθνικες µειονοτητες στις οποιες ειναι µελη και οι ιδιοι σε επιπεδο τοπικο, νοµαρχικ
ο και σε ολη την επικρατεια.
(2) Το δικαιο συµφωνα µε το αρθρο 1 εκτελειται απο τα µελη εθνικων µειονοτητων κυριως µ
εσο των επιτροπων για θεµατα εθνικων µειονοτητων που ιδρυονται συµφωνα µε τις ειδικες νοµο
θετικες διαταξεις 3) και το Συµβουλειο κυβερνησεως για θεµατα εθνικων µειονοτητων (στην συν
εχεια − ″ Συµβουλειο″).
(3) Η κυβερνηση δηµιουργει το Συµβουλειο ως το συµβουλευτικο της οργανο και οργανο πρ
ωτοβουλειον για θεµατα εθνικων µειονοτητων . Προεδρευει παντα µελος της κυβερνησεως.
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(4) Μελη του Συµβουλειου ειναι εκπροσωποι των εθνικων µειονοτητων και εκπροσωποι δηµ
οσιας διοικησης ετσι που τουλαχιστον τα µισα µελη να ειναι εκπροσωποι των εθνικων µειονοτη
των που τους εχουν προτεινει οι ιδιοι οι συλλογοι των εθνικων µειονοτητων.
(5) Στις αρµοδιοτητες του ″ Συµβουλειου″ ανηκει:
α) να εξασφαλιζει τις προετοιµασιες µετρων της κυβερνησεως που αφορουν τα δικαιωµατα
εθνικων µειονοτητων στην Τσεχικη ∆ηµοκρατια,
β) να εκφραζει την γνωµη του σε προτασεις νοµων και διαταγµατων της κυβερνησης που εχ
ουν σχεση µε τα δικαιωµατα µελων εθνικων µειονοτητων πριν φτασουν στην κυβερνηση,
γ) να ετοιµαζει για την κυβερνηση συνολικες εκθεσεις σχετικα µε την κατασταση των εθν
ικων µειονοτητων στην Τσεχικη ∆ηµοκρατια,
δ) να ετοιµαζει για την κυβερνηση, για τα υπουργεια η για αλλα διοικητικα οργανα διαφορ
ες συµβουλευτικες προτασεις που θα εξασφαλιζουν τις αναγκες των εθνικων µειονοτητω
ν και κυριως στον τοµεα της εκπεδευσης, πολιτισµου και χρησης της γλωσσας τους στ
α µαζικα µεσα ενηµερωσης οπως και χρηση της µητρικης τους γλωσσας στην κοινωνικη
και πολιτιστικη ζωη,
ε) να συνεργαζεται µε τα τοπικα οργανα αυτοδιοικησεως στην εφαρµογη της πολιτικης για
τις εθνικες µειονοτητες που καθοριζει η κυβερνηση,
η) να προτεινει την διανοµη των οικονοµικων πορων απο τον κρατικο προυπολογισµο που
προοριζονται για τις δραστηριοτητες των µελων εθνικων µειονοτητων,
(6) Λεπτοµεριες για την συσταση του ″ Συµβουλειου″ , τροπος επιλογης µελων του ″Συµβου
λειου″ και τις δραστηριοτητες του ″Συµβουλειου″ καθοριζει το καταστατικο του ″Συµβουλειο
υ″, το οποιο εγκρεινει η κυβερνηση.
§7
∆ικαιωµα χρησης ονοµατος και επωνιµου στην µητρικη γλωσσα. Μελη των εθνικων µειονοτη
των εχουν το δικαιωµα να χρησηµοποιουν το ονοµα τους και επωνιµο στην γλωσσα της εθνικης
µειονοτητας µε τους ορους που καθοριζει ειδικο νοµικο διαταγµα. 4)
§8
∆ικαιωµα ονοµασιων και σηµατων σε περισσοτερες γλωσσες
(1) Μελη των εθνικων µειονοτητων τα οποια παραδοσιακα και µακροχρονα κατοικουν στο ε
δαφος της Τσεχικης ∆ηµοκρατιας δικαιουνται οι ονοµασιες των χωριων, στα οποια κατοικουν, η
ονοµασιες οδων, διαφορων κοινων χωρων και πλατειων, δηµοσιων κτιρειων τοπικης διοικησης ,
και εκλογικων αιθουσεων να ειναι επιγραµµενα στην γλωσσα της εθνικης µειονοτιτας.
(2) Τους ορους εφαρµογης αυτου του δικαιωµατος συµφωνα µε το αρθρο 1 και τον τροπο µε
τον οποιον θα χρησηµοποιηθει η τοποθετηση των επιγραφων και ονοµασιων σε αλλες γλωσσες κ
αθοριζει ειδικο νοµικο διαταγµα. 5)
§9
∆ικαιωµα χρησης της γλωσσας της εθνικης µειονοτητας σε επαφη µε το δηµοσιο και στα δικα
στηρια
Μελη των εθνικων µειονοτητων τα οποια παραδοσιακα και µακροχρονα κατοικουν στο εδα
φος της Τσεχικης ∆ηµοκρατιας εχουν δικαιωµα να χρησηµοποιουν την γλωσσα της εθνικης µ
ειονοτητας σε επαφη µε το δηµοσιο και στα δικαστηρια . Προυποθεσεις για την εφαρµογη του
δικεωµατος περιγραφει ειδικο νοµικο διαταγµα. 6)
§ 10
∆ικαιωµα χρησης γλωσσας της εθνικης µειονοτητας σε θεµατα εκλογικα
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Με τις προυποθεσεις που ειναι καθορισµενες µε το ειδικο νοµικο διαταγµα 7) τα µελη εθνικω
ν µειονοτιτων, τα οποια παραδοσιακα και µακροχρονικα κατοικουν στην επικρατεια της Τσεχι
κης ∆ηµοκρατιας , εχουν το δικαιωµα να γνωστοποιηθει η ανακοινωση του χρονου και τοπου κ
αι αλλων πληροφορειων γυρο απο τις εκλογες στην γλωσσα των εθνικων µειονοτητων.
§ 11
∆ικαιωµα για διαµορφωση στην γλωσσα της εθνικης µειονοτητας
(1) Μελη των εθνικων µειονοτητων τα οποια παραδοσιακα και µακροχρονα κατοικουν στη
ν επικρατεια της Τσεχικης ∆ηµοκρατιας εχουν δικαιωµα να µορφωθουν στην δικη τους µητρικ
η γλωσσα στα σχολια, στα προσχολικα και σχολικα ιδρυµατα µε τις προυποθεσεις συµφωνα µε
ειδικα νοµικα διαταγµατα. 8)
(2) Μελη των εθνικων µειονοτητων συµφωνα µε το αρθρο 1 µπορουν τηρωντας τους ορους
που περιγραφονται στο ειδικο νοµικο διαταγµα 8) να πραττουν τα ακολουθα:
α/ ιδιοτικες σχολες µε γλωσσα διδασκαλιας της εθνικης µειονοτητας η µε την γλωσσα της
εθνικης µειονοτητας ως ενα απο τα µαθηµατα της διδασκαλιας.
β/ ιδιοτικα προσχολικα ιδρυµατα και ιδιοτικα σχολικα ιδρυµατα.
§ 12
∆ικαιωµα της αναπτηξεως του πολιτισµου µελων εθνικων µειονοτητων
(1) Μελη εθνικων µειονοτητων εχουν το δικαιωµα να διατηρουν και να αναπτυσσουν την
γλωσσα, τον πολιτισµο και παραδοσεις τους και τον σεβασµο τους.
(2) Το κρατος προσφερει προυποθεσεις για την διατηριση και αναπτηξη πολιτισµου, παραδ
οσης και γλωσσας των µελων των εθνικων µειονοτητων οι οποιες παραδοσιακα και µακροχρονα
κατοικουν στην επικρατεια της Τσεχικης ∆ηµοκρατιας . Κυριως υποστηριζει προγραµµατα α
πευθυνοµενα στα θεατρα, µουσεια, πινακοθηκες, βιβλιοθηκες, καταγραφικες και αλλες δραστηρ
ιοτητες των µελων εθνικων µειονοτητων. Για τα παραπανω το κρατος παραχωρει επιδοτησεις α
πο τον κρατικο προυπολογισµο. Τους ορους και τον τροπο διανοµης των επιδοτησεων καθοριζει
η κυβερνηση µε ειδικο διαταγµα.
§ 13
∆ικαιωµα για µεταδοση και παραλαβη πληροφοριων στην γλωσσα της εθνικης µειονοτητας
(1) Μελη των εθνικων µειονοτητων εχουν το δικαιωµα να µεταδιδουν και να παραλαµβανο
υν πληροφοριες στην γλωσσα της δικης τους εθνικης µειονοτητας
(2) Για την διατηρηση και αναπτηξη πολιτισµου, παραδοσεων και γλωσσας το κρατος υπ
οστηρηζει εκδοση περιοδικου και µη περιοδικου τυπου στις γλωσσες των εθνικων µειονοτητε
ων οι οποιες παραδοσιακα και µακροχρονα κατοικουν στην επικρατεια της Τσεχικης ∆ηµοκρα
τιας . Επισης το κρατος υποστηριζει ραδιοφωνικες και τηλεοπτικες εκποµπες στις γλωσσες των ε
θνικων µειονοτητων οι οποιες παραδοσιακα και µακροχρονα κατοικουν στην επικρατεια της Τ
σεχικης ∆ηµοκρατιας . Για τα παραπανω χορηγει επιδοτησεις απο τον κρατικο προυπολογισµο.
Τους ορους και την διανοµη καθοριζει το κυβερνητηκο διαταγµα.
(3) Την δηµιουργια και µεταδωση ραδιοφονικων και τηλεοπτικων προγραµµατων σε σχεση µε τα
µελη εθνικων µειονοτητων καθοριζει στους λιτουργους ειδικο νοµικο διαταγµα.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
§ 14
Νοµος αρ. 200/1990 ∆ικονοµειας για τις παραβασεις συµφωνα µε την ερµηνεια του νοµου αρ.
337/1992 ∆ικονοµειας , του νοµου αρ.344/1992 ∆ικ., του νοµου αρ.359/1992 ∆ικ., του νοµου αρ.67
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/1993 ∆ικ., του νοµου αρ.290/1993 ∆ικ., του νοµου αρ. 134/1994 ∆ικ., του νοµου αρ. 82/1995 ∆ικ., τ
ου νοµου αρ. 237/1995 ∆ικ., του νοµου αρ. 279/1995 ∆ικ., του νοµου αρ. 289/1995 ∆ικ., του νοµου
αρ. 112/1998 ∆ικ., του νοµου αρ. 168/1999 ∆ικ., του νοµου αρ. 360/1999 ∆ικ., του νοµου αρ.29/2000
∆ικ., του νοµου αρ. 121/2000 ∆ικ., του νοµου αρ. 132/2000 ∆ικ., του νοµου αρ. 151/2000 ∆ικ., του
νοµου αρ. 258/2000 ∆ικ., του νοµου αρ. 361/2000 ∆ικ., του νοµου αρ. 370/2000 ∆ικ., ευρηµατος του
συνταγµατικου δικαστηριου αρ. 52/2001 ∆ικ., του νοµου αρ.164/2001 ∆ικ., του νοµου αρ. 254/200
1 ∆ικ., του νοµου αρ. 265/2001 ∆ικ. και του νοµου αρ.274/2001 ∆ικ., αλλαζει ως εξης :
1. Στην παραγραφο 49στο τελος του αρθρου 1 η τελεια αντικατασταται µε παυλα και συµπ
ληρωνονται τα αρθρα δ/ και ε/ που εχουν ως εξης:
″ δ/ περιοριζει η καθιστα αδηνατον σε µελος εθνικης µειονοτητας την εκτελεση δικαιωµατων
των µελων εθνικων µειονοτητων
ε/ δηµιουργει ζηµια στον ανθρωπο που ειναι µελος εθνικης µειονοτητας − για την εθνικη κ
αταγωγη του, για την ρατσα του, για το χρωµα του δερµατος του, για το φυλο του, για την
σεξουαλικη προτιµηση του, για την γλωσσα, πιστη η θρησκεια, για το δικο του πολιτικο π
ιστευω, για την συµµετοχη σε πολιτικα κοµµατα η πολιτικα κινηµατα η σε συνδικαλιστικ
ες οργανωσεις η σε αλλους συλλογους, για δικη του κοινωνικη καταγωγη, περιουσια, για
την κατασταση υγειας η για την συζηγικη η οικογενειακη κατασταση. ″
(2) Στην παραγραφο 49 , αρθρο 2 µετα τις λεξεις ″ 1000 κορονες Τσεχιας ″ το ″και″ αντικ
ατασταται µε παυλα, και στο τελος του κειµενου συµπληρωνονται οι λεξεις ″και για την παρα
βαση συµφωνα µε το αρθρο 1, γραµµα δ/ και ε/ προστιµο εως 5 000 κορονες Τσεχιας ″.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
§ 15
Νοµος αρ. 128/2000 ∆ικονοµειας, περι κοινοτητων αλλαζει ως εξης:
1. Στην παραγραφο 29 , αρθρο 2 αντικαταστουµε τον αριθµο ″ 20 ″ µε το ″ 10 ″ και τον αρι
θµο ″ 50 ″ µε τον αριθµο ″ 40 ″ .
2. Στην παραγραφο 117, αρθρο 3 στην πρωτη προταση ο αριθµος ″ 15 ″ αντικατασταται µε τ
ον αριθµο ″ 10 ″, στο τελος της δευτερης προτασης η τελεια αντικατασταται µε κοµµα και το κ
ειµενο συµπληρωνεται µε ″ παντοτε τα µελη εθνικων µειονοτητων πρεπει να ειναι τουλαχιστον
τα µισα των µελων ολης της επιτροπης. ″
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ
§ 16
Στην παραγραφο 78 , αρθρο 2 του νοµου αρ. 129/2000 ∆ικ., περι νοµων (νοµαρχιακη οργαν
ωση), ο αριθµος ″ 10 ″ αντικατασταται µε τον αριθµο ″ 5 ″, οι λεξεις ″ της ιδιας εθνικοτητ
ας εκτος της Τσεχικης ″ αντικαταστατουνται µε τις λεξης ″ αλλης εθνικοτητας εκτος της Τσε
χικης ″ και στο τελος της δευτερης φρασης η τελεια αντικακασταται µε κοµµα και το κειµε
νο συµπληρωνεται µε ″ παντοτε τα µελη εθνικων µειονοτητων πρεπει να ειναι τουλαχιστον τα
µισα των µελων ολης της επιτροπης. ″
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΑΓΑΣ
§ 17
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Στην παραγραφο 78 , αρθρο 2 του νοµου αρ. 131/2000 ∆ικ., περι της πρωτευουσας Πραγας,
στην φραση ο πρωτος αριθµος ″ 15 ″ αντικατασταται µε τον αριθµο ″ 5 ″, στο τελος της δευτερ
ης φρασης η τελια αντικακασταται µε κοµµα και το κειµενο συµπληρωνεται µε ″ παντοτε τα
µελη εθνικων µειονοτητων πρεπει να ειναι τουλαχιστον τα µισα µελη των µελων ολης της επιτρ
οπης. ″
MΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΩΝ
§ 18
Στην παραγραφο 31 του νοµου αρ. 152/1994 ∆ικ., περι εκλογων κοινοτικων συµβουλων στις
κοινοτητες και περι αλλαγων και συµπληρωσεων µερικων αλλων νοµων, συµπληρωνεται το αρ
θρο 3 το οποιο µαζι µε την παρατηρηση κατω απο την γραµµη αριθµος 10 α) εχει ως εξης:
″(3) Στην κοινοτητα οπου καθισταται επιτροπη για θεµατα εθνικων µειονοτητων συµφωνα
µε τον ειδικο νοµο,10α) το διαταγµα συµφωνα µε το αρθρο 1 και 2 θα εκδωθει και στην γλωσσα τ
ης συγκεκριµενης εθνικης µειονοτητας .
____________________________

10α)

Παραγραφος 117 αρθρος 3 νοµου αρ. 128/2000 ∆ικ., περι κοινοτητων συµφωνα µε τ ον νοµο αρ. 273/2
001 ∆ικ. ″

MΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
§ 19
Στην παραγραφο 27 του νοµου αρ. 130/2000 ∆ικ., περι εκλογων για τα νοµαρχιακα συµβου
λεια και για τις αλλαγες µερικων νοµων, συµπληρωνεται το αρθρο 3 το οποιο µαζι µε την παρατ
ηρηση κατω απο την γραµµη, αριθµος 18α/, εχει ως εξης:
″(3) Στον νοµο οπου καθισταται επιτροπη για θεµατα εθνικων µειονοτητων συµφωνα µε τον
ειδικο νοµο ,18α) η κοινοποιηση συµφωνα µε το αρθρο 1 και 2 θα γινει και στην γλωσσα της σ
υγκεκριµενης εθνικης µειονοτητας .
____________________________
18α)

″

Παραγραφος 78 αρθρος 2 νοµου αρ. 129/2000 ∆ικ., περι νοµων συµφωνα µε τ ον νοµο αρ. 273/2001 ∆ικ.

MΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟ
ΙΣΧΥΣ
§ 20
Αυτος ο νοµος ισχυει απο την µερα της δηµοσιευσης του.
Klaus ιδιαις χερσιν
Havel ιδιαις χερσιν
Špidla ιδιαις χερσιν

______________________________
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1)

Νοµος αριθµος 101/2000 ∆ικ.,περι της υπερασπισεως προσωπικων στοιχειων και περι της α
λλαγης µερικων νοµων συµφωνα µε τα πιο επικαιρα διαταγµατα.

2)

Νοµος αριθµος 83/1990 ∆ικ., περι συσχετισµου πολιτων συµφωνα µε αργοτερα εκδιδοµενα δι
αταγµατα.
Νοµος αριθµος 424/1991 ∆ικ., περι συσχετισµου σε πολιτικα κοµµατα και σε πολιτικα κινη
µατα συµφωνα µε αργοτερα εκδιδοµενα διαταγµατα.
Νοµος αριθµος 220/1999 ∆ικ., περι στρατιωτικης θητειας η αντικαταστασεως θητειας, των σ
τρατιωτικων γυµνασιων και µερικων νοµικων καταστασεων εφεδρων στρατιωτων.
Νοµος αριθµος 221/1999 ∆ικ., περι των στρατιωτων επαγγελµατιων οπως οριζει ο νοµος αρ. 1
55/2000 ∆ικ.

3)

Νοµος αριθµος 128/2000 ∆ικ., περι των κοινοτητων συµφωνα µε των νοµο αρ. 273/2001.
Νοµος αριθµος 129/2000 ∆ικ., περι των νοµων συµφωνα µε των νοµο αρ. 273/2001.
Νοµος αριθµος 131/2000 ∆ικ., περι της πρωτευουσας Πραγας συµφωνα µε τις αργοτερα εκδι
δοµενες διαταξεις.

4)

Νοµος αριθµος 301/2000 ∆ικ., περι ληξειαρχιων, ονοµατων, επονιµων και περι διορθοσεων
µερικων νοµων σχετικα µε τα αναφεροµενα.

5)

Νοµος αριθµος 128/2000 ∆ικ., συµφωνα µε των νοµο αρ. 273/2001 ∆ικ.

6)

§18του νοµου αρ. 99/1963 ∆ικ., πολιτικου δικαστικου κωδικα συµφωνα µε τον νοµο αρ. 30/2000
∆ικ
§ 7 του νοµου αρ. 355/1991 ∆ικ., περι δικαστηριων και δικαστων.
§2του νοµου αρ. 141/1961 ∆ικ., περι πινικων δικαστικων συµπεριφορων ( ποινικος κωδικας) συµ
φωνα µε τις αργοτερα εκδιδοµενες διαταξεις.
§ 33 του νοµου αρ. 182/1993 ∆ικ. , περι συνταγµατικου δικαστηριου.
§ 12 του νοµου αρ. 563/1991 ∆ικ., περι λογιστικων
§46aτου νοµου αρ. 202/1990 ∆ικ., περι λαχιων και αλλων παροµοιων παιχνιδιων συµφωνα µε τ
ον νοµο αρ. 149/1998 ∆ικ.
§3του νοµου αρ. 337/1992 ∆ικ., περι διαχειρησεων φορων και εισφορων συµφωνα µε τον νοµ
ο αρ. 35/1993 ∆ικ. και τον νοµο αρ. 255/1994 ∆ικ.

7)

Νοµος αριθµος 152/1994 ∆ικ., περι εκλογων για τα δηµοτικα συµβουλεια και περι αλλαγων κ
αι συµπληροµα των µερικων αλλων νοµων συµφωνα µε τις διαταξεις που εκδοθηκαν αργοτε
ρα.
Νοµος αριθµος 130/2000 ∆ικ., περι εκλογων για τα νοµαρχιακα συµβουλεια και περι αλλα
γων µερικων νοµων συµφωνα µε τον νοµο αρ. 273/2000 ∆ικ.
Νοµος αριθµος 247/1995 ∆ικ., περι βουλευτικων εκλογων Τσεχικης ∆ηµοκρατιας συµφωνα µ
ε τα διαταγµατα που εκδοθηκαν αργοτερα.

8)

Νοµος αριθµος 76/1978 ∆ικ., περι σχολικων ιδρυµατων − συµφωνα µε τις διαταξεις που εκδο
θηκαν µεταγενεστερα.
Νοµος αριθµος 29/1984 ∆ικ., περι συστηµατος δηµοτηκων σχολειων, σχολων µεσης εκπαιδευ
σης , ανωτερων επαγγελµατικων σχολων (νοµος για την εκπαιδευση) συµφωνα µε τις διαταξε
ις που εκδοθηκαν µεταγενεστερα.
Νοµος αριθµος 564/1990 ∆ικ., περι κρατικης διοικησης , αυτοδιοικησης στην εκπαιδευση −
διαταξεις που εκδοθηκαν µεταγενεστερα.

9)

Νοµος αριθµος 483/1991 ∆ικ., περι Τσεχικης τηλεορασης − διαταξεις που εκδοθηκαν µεταγε
νεστερα.
Νοµος αριθµος 484/1991 ∆ικ., περι ραδιοφωνου Τσεχικης ∆ηµοκρατιας − διαταξεις που εκδ
οθηκαν µεταγενεστερα.
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