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KULTURÁLIS JOGOK AZ ŐSLAKOS NÉPEK VÉDELMÉNEK 

SZOLGÁLATÁBAN 
 

MARINKÁS GYÖRGY∗ 
 

Jelen írás célja, hogy elemezze az őslakos népeket megillető kulturális jogokat, illetve megvizsgálja 
az azokat garantáló legfontosabb univerzális emberi jogi dokumentumokat és a hozzájuk kapcsolódó 
joggyakorlatot, különös tekintettel az ENSZ szerveire. A kulturális jogok természetét illetően jelen 
írás megvizsgálja, hogy a nemzetközi sztenderek tartózkodást vagy tevést követelnek-e meg az állam-
tól, továbbá ismerteti azokat az akadályokat, amelyek miatt az őslakos népek nem képesek maradék-
talanul élvezni e jogaikat. Végül – de nem utolsósorban – számba veszi, hogy az őslakos népeknek 
milyen lehetőségeik vannak a nemzetközi jogban arra, hogy megvédjék egyedi és értékes tudásukat, 
valamint gyakorolják az őket a szellemi tulajdonuk felett megillető jogokat. 
Kulcsszavak: őslakos népek, kulturális jogok, ENSZ, szellemi tulajdonjog. 
 
The aim of the current article is to analyse the cultural rights of indigenous peoples, and to examine 
the most important universal human right documents granting these rights, and the related jurispru-
dence with special regard to the UN organs. Regarding the nature of cultural rights, the current article 
quests for the answer whether the international standards require the states to remain abstinent or 
quite the contrary: they require acting? Furthermore the article takes into account the possible obsta-
cles which can hinder indigenous people enjoying their cultural rights. Last – but not least – intro-
duces the possibilities of indigenous people to protect their unique and precious knowledge, and to 
practice their rights over their intellectual property. 
Keywords: indigenous people, cultural rights, UN, intellectual property. 
 
1. Alapvetés 
 
Az őslakos népek történelmük során nem csak az önrendelkezéshez való joguk, valamint 
földjeik elvesztését voltak kénytelenek eltűrni, hanem egyedülálló, a világörökség szem-
pontjából is fontos kultúrájuk sárba tiprását. E kulturális erőszak magában foglalja többek 
között: (i) történelmük és mitológiájuk félreértelmezését, lejáratását; (ii) nyelvük, vallásuk 
háttérbe szorítását, a saját tudásuk továbbörökítéséhez való jogtól való megfosztásukat; (iii) 
családjaik, közösségeik szétszakítását, amely együtt jár identitásuk elvesztésével. Végül, de 
nem utolsósorban (iv) az őslakosok kultúrájának üzleti haszonszerzés céljából történő fel-
használását anélkül, hogy erre bármilyen engedélyt kértek volna az őslakos népektől.1 
Utóbbi – a kulturális kizsákmányolás – napjainkban egyre súlyosabb probléma: egyrészről 
a multinacionális vállalatok a technológia fejlődésével olyan területekre is kiterjesztik a 
tevékenységüket, amelyek korábban elérhetetlenek voltak. Másrészről, az egyre nagyobb 
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méreteket öltő turizmus is veszélyezteti az őslakos népek kultúráját, az ugyanis magával 
hozza a kulturális értékek fogyasztói javakká degradálódását. Végezetül, a gyógyszer-
gyártók figyelmét az utóbbi években egyre inkább felkeltette az őslakos népek tudása a tra-
dicionális orvosi praktikák terén, amelyet szeretnének a saját javukra fordítani.2  

A fenti nehézségekből kifolyólag, az őslakos népek kulturális jogai kiemelt figyelmet 
érdemelnek két okból is: egyrészről hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődés megvalósítá-
sához, ahogyan arra – többek között – az ENSZ keretein belül működő Őslakos 
Ügyek Állandó Fóruma3 felhívta a figyelmet.4 Másrészről az ENSZ szervek az őslakos né-
pek földjeinek védelmét elsősorban a kulturális jogok felől közelítik meg: tekintettel a föld-
jeikkel fennálló szoros spirituális kapcsolatra, tradicionális tevékenységeik akadályozása – 
amelybe beletartozik a földjeiktől való megfosztásuk – a kulturális jogaik megsértését je-
lenti.5 

 
2. A kulturális jogról részletesen 
 
2.1. Az őslakos népek kulturális örökségét és jogait védeni hivatott univerzális nemzetközi 
mechanizmusok 
 
A kulturális jogokat a nemzetközi jog alapvetően a kisebbségvédelmi mechanizmusokra 
alapozva védi,6 az általános emberi jogvédelmi mechanizmusok a kulturális jogokra megle-
hetősen kevés figyelmet fordítanak.7  

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának (ENSZ EJB) értelmezése szerint az őslakos népek 
igényt tarthatnak a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának8 (a továb-
biakban: PPJNE) 27. cikkében garantált védelemre; kiemelést érdemel a Bizottság 23. szá-
mú tematikus elemzése, amelynek értelmében az őslakos népek kulturális identitása kellő 
alapot szolgáltat arra, hogy az említett cikk védelmét rájuk is kiterjesszék.9 Ezen értelme-

                                                           
2 DAES, Erica-Irene: az ENSZ Őslakos Népekkel Foglalkozó Munkacsoport (a továbbiakban: ENSZ 
Munkacsoport) elnökének, az ENSZ – őslakos népek kulturális és szellemi tulajdon jogaival foglal-
kozó – különleges rapporteurének tanulmánya az őslakos népek kulturális értékeinek és szellemi tu-
lajdonának a megvédéséről. (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/28), (a továbbiakban: DAES tanulmánya) 
paras. 18–20. 
3 http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx (2014. január 22.) 
4 Az Őslakos Ügyek Állandó Fórumának első ülésszakáról készült jelentés (UN Doc. E/2002/ 
43/Rev.1), para 26. 
5 XANTHAKI , Alexandra: Indigenous Rights and United Nations Standards. Self-Determination, Cul-
ture and Land, Cambridge University Press, New York, 2007 (a továbbiakban: Xanthaki), 196–237. 
6 A nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló ENSZ nyi-
latkozat (Az ENSZ Közgyűlésének 1992. decemberi 18-i határozata (A/RES/47/135)), Regionális 
vagy kisebbségi nyelvek európai chartája (aláírás: 1992. október 2., hatálybalépés: 1998. március 1.), 
Nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezménye (aláírás: 1995. február 2., hatály: 1998. február 2.) 
7 COOMARASWAMY, Radhika, Identity Within: Cultural Relativism, Minority Rights and the Empow-
erment of Women. The George Washington International Law Review, 2002. (Vol. 34), No. 3., 483–
513., 488. 
8 Az ENSZ Közgyűlés 1966. december 16-i határozata (United Nations, Treaty Series, vol. 999, 171.)  
9 Az ENSZ EJB, a kisebbségek jogairól szóló 23. számú tematikus elemzése (CCPR/C/21/ 
Rev.1/Add.5) para 3.2. 
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zést erősítik továbbá a Bizottság jelentései10 és joggyakorlata.11 A Lovelace ügyben az 
ENSZ EJB kifejtette, hogy a csoporthoz való tartozás elvesztése egyet jelent azzal, hogy az 
illető személy elvesztette annak minden előnyét, hogy egy indián közösségben él, elvesztek 
továbbá azok az erős érzelmi szálak, amelyek az otthonához, a barátaihoz, a családjaihoz 
kötötték, ezzel együtt elveszett az identitása is.12 

A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányának (a további-
akban: GSZKNE) 15. cikke garantálja az egyén jogát, hogy részt vegyen a kulturális élet-
ben, továbbá, hogy a tudományos vagy művészi munkájával megszerzett jövedelmét élvez-
hesse.13 E rendelkezés azonban az őslakos népek számára meglehetősen kevés relevanciá-
val bír: ők ugyanis a kultúrájuk puszta létéért küzdenek, nem pedig azért, hogy részt vehes-
senek a többségi kultúrában és ebből hasznot húzhassanak.14 Ugyanakkor az ENSZ Gazda-
sági, Szociális és Kulturális Bizottsága (a továbbiakban: ENSZ GSZKB) érzékelve e hiá-
nyosságot, kijelentette, hogy a kulturális életben való részvétel joga magában foglalja az 
egyének vagy a közösség által létrehozott kulturális alkotások hasznaiból való részesedés 
jogát;15 továbbá a GSZKB az általa kiadott útmutatásokban arra ösztönzi az államokat, 
hogy a Bizottságnak benyújtandó jelentéseikben térjenek ki a területükön élő őslakos népek 
kulturális helyzetének elemzésére.16 A Bizottság munkájának köszönhetően növekedett a 
GSZKNE relevanciája az őslakos népek tekintetében: a kulturális életben való részvétel 
joga – a joggyakorlatra alapozva – lehetővé teszi az őslakos népek kultúrájának megőrzését 
és támogatását.17 Kiváló példa az imént ismertetett védelmi mechanizmusra Bolívia esete, 
ahol az ENSZ GSZKB aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Bolíviában az őslakos népeket 
hátrányos megkülönböztetés éri az oktatásban, továbbá az állam nem ismeri el az őslakosok 
mint különálló csoport kulturális jogait.18 

Az ENSZ FMEB – amelyet a „Faji megkülönböztetés minden formájának felszámolá-
sáról szóló nemzetközi egyezmény19 betartásának ellenőrzésére hoztak létre – az alapul 
szolgáló egyezményt szintén oly módon értelmezte, hogy az alkalmas legyen az őslakos 
népek jogainak védelmére. Az egyezmény ugyanis csak egy meglehetősen általános meg-
fogalmazást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy vallási és kulturális jogok terén vagy az okta-
                                                           
10 AZ ENSZ EJB 2005. július 8-i jelentése Thaiföldről (UN Doc. CCPR/CO/84/THA), para. 24.; AZ 
ENSZ EJB 2004. december 2-i jelentése Finnországról (UN Doc. CCPR/CO/82/FIN), para. 17.; AZ 
ENSZ EJB 2004. május 4-i jelentése Surinameról (UN Doc. CCPR/CO/80/SURI), para. 21.;  
11 ENSZ EJB, Lovelace kontra Kanada, 1981. július 30. (CCPR/C/13/D/24/1977); ENSZ EJB, 
Lubicon Lake Band kontra Kanada, 1990. március 26.  (CCPR/C/38/D/167/1984); ENSZ EJB, Ilmari 
Länsman és társai kontra Finnország, 1994. október 26. (CCPP/C/52/D/511/1992); ENSZ EJB, Jouni 
E. Länsman és társai kontra Finnország, 1996. október 30. (CCPR/C/58/D/671/1995); ENSZ EJB, 
Jouni E. Länsman és társai kontra Finnország, 2005. március 17. (CCPR/C/83/D/1023/2001) 
12 ENSZ EJB, Lovelace kontra Kanada, 1981. július 30. (CCPR/C/13/D/24/1977), para 9.9.  
13 Az ENSZ Közgyűlés 1966. december 16-i határozata (United Nations, Treaty Series, vol. 993, 3.), 
15. cikk 
14 XANTHAKI : i. m. 198. 
15 AZ ENSZ GSZKB jelentése a 7. ülésszakáról (UN Doc. E/1993/22.), paras 202., 203. 
16 Revised Guidelines regarding the Form and Contents of Reports to be submitted by State Parties 
under Articles 16 and 17 of the International Covenant on Econmic, Social and Cultural Rights, UN 
Doc. E/C.12/1991/1. 
17 THORNBERRY, Patrick: Indigenous Peoples and Human Rights, Manchester University Press, Man-
chester, 2002 (a továbbiakban: THORNBERRY 2002), 197. 
18 AZ ENSZ GSZKB jelentése Bolíviáról, 2001. május 21. (UN Doc. E/C.12/1/Add.60), para 14. 
19 Az ENSZ Közgyűlés 1965. december 21-i határozata (United Nations, Treaty Series, vol. 660, 
195.) 
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tásban és a kulturális életben való részvétel során tilos megkülönböztetést alkalmazni.20 
Amellett, hogy az államokról szóló jelentéseiben21 rendszerint utal az őslakos népek jogai-
ra, 23. számú ajánlásában az őslakos kultúra különállóságának elismerésére és tiszteletben 
tartására szólította fel az érintett államokat, utalva arra, hogy kultúrájuk olyan érték, amely 
az állam identitásához tartozik.22  

Ellentétben az előző két dokumentummal, az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló egyezmé-
nyének három rendelkezése is utal az őslakos származású gyermekekre: (i) az őslakos 
származású gyermekeknek jogukban áll megismerni a saját népük kultúráját. Az egyez-
mény továbbá (ii) olyan oktatást szorgalmaz, ahol az őslakos származású gyermekeket is 
felkészítik a felelősségteljes életre egy olyan szabad társadalomban, amely a megértésre, 
békére és toleranciára, a nemek közötti együttműködésre és a népek közötti barátságra épül, 
valamint arra (iii) ösztönzi az államokat, hogy fordítsanak különleges figyelmet az őslakos 
származású gyermekek anyanyelvére és az ebből származó igényeikre.23 Ezen túlmenően az 
ENSZ GYB – a fentebb említett bizottságokhoz hasonlóan – szintén igyekezett tágítani az 
egyezmény hatókörét.  A Bizottság foglalkozott a szüleiktől elszakított őslakos származású 
gyermekek problémájával,24 továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy az őslakos származású 
gyermekek hátrányt szenvednek az oktatás terén.25 Emellett külön figyelmet szentelt a dalit 
származású gyermekeket érő, a kasztrendszeren alapuló hátrányos megkülönböztetésnek.26  

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiak-
ban angol nevének rövidítése nyomán: UNESCO) számos kiadványában hangsúlyozta a 
különböző kultúrák tiszteletben tartásának fontosságát. Az 1966-os, a Nemzetközi kulturális 
együttműködés alapjairól szóló nyilatkozat deklarálja, hogy „minden kultúrában ott rejlik 
az érték és a méltóság, amelyet védeni és óvni kell”.27 A 12 évvel későbbi, 1978-as 
UNESCO nyilatkozat a fajról és a faji előítéletről, kinyilvánítja minden egyén és csoport 
jogát arra, hogy különbözzék [a társadalom többi részétől].28 Az UNESCO 1982-es kultúr-
politikai világkonferenciáján kihirdették „a kulturális identitáshoz” való jogot.29 A 2001-es 
Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről, a kulturális sokszínűséget az emberiség 
örökségeként definiálta, amely védelmet érdemel.30 A 2005-ös, a kulturális kifejezések sok-
színűségének védelméről és előmozdításáról szóló egyezmény megerősítette, hogy a kulturá-
lis sokszínűség csak és kizárólag az emberi jogokon keresztül védhető meg. Az egyezmény 
értelmében minden kultúrát egyenlőként kell elismerni és tiszteletben tartani, beleértve a 
kisebbségek és az őslakos népek kultúráját is. Az egyezmény továbbá felhívja az államokat, 

                                                           
20 Uo. 5. cikk. 
21 AZ ENSZ GSZKB jelentése Argentínáról, 2004. december 10. (UN Doc. CERD/C/65/CO/1) 
22 Az ENSZ FMEB 23. számú ajánlása az őslakos népek jogairól (UN Doc. A/52/18)  
23 Az ENSZ Közgyűlés 1989. november 20-i határozata (United Nations, Treaty Series, vol. 1577, 3.) 
17., 29., 30. cikk. 
24 Az ENSZ GYB 2005. szeptember 13-i jelentése Ausztráliáról (CRC/C/15/Add.268.), paras. 31., 32. 
25 Az ENSZ GYB 2005. szeptember 13-i jelentése Ecuadorról (CRC/C/15/Add.262.), paras. 73., 74. 
26 Az ENSZ GYB 2005. június 3-i jelentése Nepálról (CRC/C/15/Add.261.), para. 36. 
27 A Nemzetközi kulturális együttműködés alapjairól szóló UNESCO nyilatkozat (aláírás: 1966. no-
vember 4.) 1. cikk. 
28 A fajról és a faji megkülönböztetésről szóló UNESCO nyilatkozat (aláírás: 1978. november 27.), 1., 
5. cikk. 
29 Az UNESCO 1982-es kultúrpolitikai világkonferenciája (Mexikó város, 1982. július 26–augusz- 
tus 6. 
30 Az UNESCO Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről (aláírás: 2001. november 2.), 1., 
7. cikk. 
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hogy teremtsenek olyan környezetet, amely elősegíti e csoportok kulturális értékeinek meg-
őrzését és fejlődését.31  

A nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló 
ENSZ nyilatkozat, bár nem tartalmaz expressis verbis utalást az őslakos népekre, segít meg-
határozni a PPJNE 27. cikkében foglalt jogok tartalmát: az 1992-es nyilatkozat deklarálja a 
kollektív jogok meglétét, hangsúlyozza a kisebbségekhez tartozók kultúrájának és hagyo-
mányainak fontosságát, illetve ez utóbbi kettő vonatkozásában a fennmaradás biztosításá-
nak fontosságát. A nyilatkozat értelmében: „Az államoknak – ahol helyénvaló – intézkedé-
seket kell tenniük az oktatás terén, hogy ösztönözzék a területükön élő kisebbségek törté-
nelmének, hagyományainak, nyelvének és kultúrájának ismeretét. A kisebbségekhez tartozó 
személyeknek legyen lehetőségük ismereteket szerezni a társadalom egészéről.32 E tanulási 
kötelezettség kétirányú: nem csak a többségi társadalomnak kell tanulnia az őslakos népek-
ről, az őslakos népeknek is ismeretekkel kell rendelkezniük a többségi társadalomról; az 
egyén számára ugyanis mind az őslakos, mind a nemzeti kultúra fontos. Mindkettő ismerete 
elvezethet egyfajta „egységhez a sokszínűségben:” a kölcsönös ismeretek tiszteletet és szo-
ros kötelékeket teremtenek a különböző csoportok között. Ennek megfelelően Alexandra 
Xanthaki szerint a fundamentalista ideológiák, melyek az őslakos kultúra tiszta formájának 
megőrzését követelik, nem kívánatos eredménnyel járhatnak, ennek megfelelően azokat 
kellő fenntartással kell kezelni.33  

 
2.2. Tenni, vagy nem tenni? 
 
A PPJNE 27. cikkének értelmezése kapcsán gyakran felmerül a kérdés, hogy a szóban for-
gó rendelkezések tartózkodást, vagy tevőleges magatartást követelnek-e meg az államtól. 
Tomuschat34 és Nowak35 véleménye szerint a cikk egyértelműen tartózkodást követel meg 
az államtól azáltal, hogy a „nem lehet megtagadni”36 szófordulatot használja.37 E megköze-
lítésben az államot semmilyen pozitív, tevőleges kötelezettség nem terheli. Véleményüket 
számos szerző vitatja: Capotorti, Thornberry, Sohn, Ermacora és Cholewinski szerint a 27. 
cikk tevőleges magatartást követel meg az államtól.38 Thornberry azzal érvel, hogy ameny-
nyiben ez nem így lenne, akkor a 27. cikk tulajdonképpen csak a diszkrimináció tilalmát 

                                                           
31 Az UNESCO kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló egyez-
ménye (aláírás: 2005. október 20.), 1., 3., 7., 8. cikk 
32 Az ENSZ Közgyűlésének 1992. decemberi 18-i határozata (A/RES/47/135). 1–5. cikk. 
33 XANTHAKI : i. m. 200. 
34 TOMUSCHAT, Christian: Protection of Minorities under Article 27 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights, in: BERNHARDT R. et al (eds.): Völkerrecht als Rechtsordnung. Internatio-
nale Gerichtsbarkeit. Menschenrechte: Festschrift für Hermann Mosler, Springer, Heidelberg, 1983, 
949–979. 
35 NOWAK, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. N. P. Engel, 
Arlington, 1993, 947  
36 „…shall not be denied…” 
37 SPILIOPOULOU ÅKERMARK, Athanasia: Justifications of Minority Protection in International Law, 
Kluwer International, Hága, 1996. (a továbbiakban: SPILIOPOULOU ÅKERMARK), 128.; CHOLEWINSKI, 
Ryszard: State Duty towards Ethnic Minorities: Positive or Negative? Human Rights Quarterly 1988 
(Vol. 10), No. 3, 344–371. 
38 XANTHAKI : i. m. 202. 
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ismételné meg.39 Ezt az elméletet alátámasztja, hogy a cikk implementálása a gyakorlatban 
jelentős mennyiségű – emberi és anyagi – erőforrást igényel.40 Az ENSZ EJB ez utóbbi 
álláspontot osztja: a korábban említésre került 23. számú tematikus elemzésében kifejti, 
hogy az államoknak a 27. cikk implementálása érdekében tevőleges magatartást kell tanúsí-
taniuk, amelybe az is beletartozik, hogy a valamely kisebbséghez vagy őslakos csoporthoz 
tartozó személyeket meg kell védeniük a harmadik személyektől is, amennyiben azoknak 
szándéka, hogy jogaikban korlátozzák az előbbieket.41 Ezen túlmenően, a Bizottság gyak-
ran kér információt az államoktól arra vonatkozóan, hogy milyen tevőleges intézkedésekkel 
biztosították az őslakos népek jogait: 2003-ban a testület üdvözölte a Fülöp-szigetek által 
tett pozitív lépéseket, ugyanakkor további lépések megtételét sürgette.42 Guatemalát arra 
kérte, hogy hozzon intézkedéseket az őslakos népesség védelmére, egyben biztosítsa, hogy 
az intézkedések végrehajtása ne csak papíron, de a gyakorlatban is végbe menjen.43 A Bi-
zottság gyakorlatában számtalan további példát is találni hasonló kérésekre.44 

A nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól 
szóló ENSZ nyilatkozat szintén a második álláspontot támasztja alá: 1. cikke értelmében 
„(1) Az államok a saját területükön védik a kisebbségek létezését és nemzeti vagy etnikai, 
kulturális, vallási és nyelvi identitását, valamint ösztönzik ezen identitás előmozdításának 
feltételeit. (2) Az államok megfelelő törvényhozási és egyéb intézkedéseket fogadnak el 
ezen célok megvalósítása érdekében.”45 Az idézett cikk nyelvezetéből egyértelmű, hogy az 
állam tevési kötelezettsége nem opcionális, hanem kötelező jellegű.46 A nyilatkozat 2. cikke 
szinte egy az egyben megismétli a PPJNE 27. cikkének rendelkezéseit egy apró, de mégis 
jelentős különbséggel: az előbbiben szereplő „nem lehet megtagadni” szófordulat helyett a 
„joguk van” kifejezést használja. Az említett egyezmény alapján a nemzeti vagy etnikai, 
vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van szabadon és beavatkozás 
vagy bármilyen megkülönböztetés nélkül – mind a magánéletben, mind nyilvánosan – él-
vezni saját kultúrájukat, hirdetni és gyakorolni saját vallásukat, valamint használni saját 
nyelvüket.47A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: ILO) 169-es számú – a 
független országok bennszülött és törzsi népeiről szóló – egyezménye szintén egyértelműen 
tevőleges magatartást ír elő az államok számára az őslakos népek kultúrájának megőrzése 
terén. Az egyezmény 4. cikk (1) bekezdése értelmében az „államoknak különleges intézke-
déseket kell hozniuk annak érdekében, hogy megóvja az érintett személyeket, az intézmé-

                                                           
39 THORNBERRY, Patrick: International Law and the Rights of the Minorities, Clarendon Press, Ox-
ford, 1991 (a továbbiakban: THORNBERRY 1991), 181. 
40 CAPOTORTI, A.: az ENSZ különleges rapporteurének jelentése az ENSZ Diszkrimináció Megelőzé-
sével és a Kisebbségek Védelmével Foglalkozó Albizottsága részére (UN Doc. E/CN4/Sub2./ 
384/Add.1–7, Add.2.) para 132. 
41 Az ENSZ EJB, a kisebbségek jogairól szóló 23. számú tematikus elemzése (CCPR/C/21/ 
Rev.1/Add.5) para 6.2. 
42 AZ ENSZ EJB 2003. december 1-i jelentése a Fülöp-szigetekről (UN Doc. CCPR/CO/79/PHIL), 
para. 16. 
43 AZ ENSZ EJB 2001. augusztus 27-i jelentése a Fülöp-szigetekről (UN Doc. CCPR/CO/72/GTM), 
para. 29. 
44 AZ ENSZ EJB 2001. április 26-i jelentése a Venezueláról (UN Doc. CCPR/CO/72/VEN), para. 28.; 
Az ENSZ EJB 1991. évi jelentése (A/46/40/), para. 488–489.; ENSZ EJB 1992. évi jelentése 
(A/47/40) para. 64.,  
45 Az ENSZ Közgyűlésének 1992. decemberi 18-i határozata (A/RES/47/135). 1. cikk 
46 A szöveg eredetijében a „shall” ige szerepel, amely szintén alátámasztja ezt a megállapítást.  
47 Az ENSZ Közgyűlésének 1992. decemberi 18-i határozata (A/RES/47/135). 2. cikk 



Kulturális jogok az őslakos népek védelmének szolgálatában 

 

 

169 

nyeket, a tulajdont, a munkát, a kultúrát és a környezetet.”48 Hasonlóképpen, az ENSZ Ős-
lakos Népek Jogairól Szóló Deklarációjának49 (a továbbiakban: Deklaráció) rendelkezései-
ből is egyértelműen az következik, hogy az államnak tevőleges kötelezettsége áll fenn az 
őslakos népek kulturális jogaival szemben. A 8. cikk értelmében: „Az államnak hatékony 
mechanizmusokat kell biztosítania a megelőzés, illetve – a jóvátétel érdekében – minden 
olyan cselekedettel szemben, amelynek célja vagy következménye, hogy [az őslakosokat] 
mint különálló népeket az integritásuktól, avagy kulturális értékeiktől, avagy etnikai identi-
tásuktól megfosszon.”50 

A regionális kisebbségvédelmi mechanizmusok keretein belül – az univerzális mecha-
nizmusokhoz viszonyítva – nagyobb hangsúlyt kap a pozitív intézkedések követelménye. 
Az Európa Tanács keretein belül elfogadott Nemzeti kisebbségek védelmének keretegyez-
ménye 5. cikke értelmében „a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy támogatják a nem-
zeti kisebbségekhez tartozó személyek számára kultúrájuk megőrzését és fejlesztését, úgy-
szintén identitásuk, nevezetesen vallásuk, nyelvük, hagyományaik és kulturális örökségük 
megőrzésének feltételeit.” A 12. cikk ennél is egyértelműebben fogalmaz: „a Felek, ha 
szükséges, az oktatás és a kutatás területén intézkednek úgy a nemzeti kisebbségek, mint a 
többség kultúrájának, történelmének, nyelvének és vallásának megismerése előmozdításá-
ra.”51  

 
2.3. Az őslakos népek kulturális jogainak effektív védelmét akadályozó tényezők a nem-
zetközi jogban 
 
A legtöbb nemzetközi dokumentum nem ismeri el, és nem szentel kellő figyelmet az ősla-
kosok kultúrájának. Éppen ellenkezőleg: negligálják az államban élő, a többségi társada-
lomtól különböző csoportok kultúráját, a kulturális javakat pedig az állam tulajdonaként 
kezelik. Ily módon nem pusztán nehezítik az őslakosokat megillető jogok védelmét, hanem 
támogatást nyújtanak az állam számára, hogy az őslakosok kulturális javai felett rendelkez-
zék.  

E hozzáállás több dologból eredeztethető: egyrészről az ún. kulturális hierarchia elmé-
letből, amelynek értelmében az őslakos népek társadalma, normarendszere és kultúrája al-
sóbbrendű a fejlettebb gyarmatosító civilizációkéhoz képest. Jóllehet, az elmélet a XX. szá-
zad közepén diszkreditálódott a nemzetközi jogban, szellemisége sajnos a mai napig kí-
sért.52 Másrészt vélelmezhető, hogy az államok – hasonlóan, mint az önrendelkezéshez való 
jog esetében – azért félnek a kisebbségben lévő csoportok részére több jogosultságot garan-
tálni, mert veszélyben érzik az e téren fennálló hegemóniájukat. E félelem ugyanakkor 
megalapozatlan: az őslakos népek és a témával foglalkozó szerzők célja nem az, hogy kiik-
tassák a nemzetközi jogból a sajátjuktól eltérő szemléleteket, hanem az, hogy azok mellett 
létjogosultságot biztosítsanak az egyéb koncepciók részére is. A kultúra minden ismertetett 

                                                           
48 Az ILO 169. számú egyezménye a bennszülött és törzsi népekről a független országokban (aláírás: 
1989. június 27., hatály: 1991. szeptember 5.), 2. cikk. 
49 Az ENSZ Közgyűlés 2007. szeptember 13-i határozata (A/RES/61/295)  
50 Deklaráció, 8. cikk. 
51 Nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezménye (aláírás: 1995. február 2., hatály: 1998. február 
2.), 5., 12. cikk. 
52 AHRÉN, Mattias: Indigenous Peoples' Culture, Customs, and Traditions and Customary Law – The 
Saami People’s Perspective, Arizona Journal of International and Comparative Law 2004 (Vol. 21.), 
Issue 1, 63–112 (a továbbiakban: AHRÉN), 64. 
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megközelítése hozzájárul a közös örökség megvédéséhez, és ily módon létjogosultsággal 
bír. Az alapvető probléma azon túl, hogy a nemzetközi dokumentumok nagy része nem 
ismeri az őslakosok igényeit, az, hogy a meglévő, kisebbségvédelemmel foglalkozó doku-
mentumok ugyan garantálnak bizonyos jogokat a kisebbségek számára, de ezek ugyanakkor 
az őslakos népek számára irrelevánsak.53  

A fent ismertetett okokból kifolyólag az őslakos népeknek három jelentős problémával 
kell szembenézniük. Az első, hogy az őslakos és a nem őslakos népek másként értelmezik a 
kultúra fogalmát. A második, hogy a nemzetközi jog a kulturális javakat elsősorban pénz-
ben kifejezhető értékű tárgyként kezeli, jóllehet, ez a koncepció az őslakos népek számára 
elfogadhatatlan. A harmadik pedig, hogy a nemzetközi jog a kulturális jogok alanyaként 
alapvetően az államokat ismeri el, nem pedig a csoportokat, ez utóbbiból következik az 
őslakos népek kulturális autonómiájának meglehetősen korlátozott volta.54 

 
2.3.1. A kultúra eltérő értelmezése 
 
Az őslakos népek számára a kultúra az embertársaikkal, a földjeikkel, a növény- és állatvi-
lággal fenntartott kapcsolat eredményeképpen jön létre, számukra nem kötődik hozzá keres-
kedelmi érték. – Legalábbis nem olyan mértékben, mint az euroatlanti civilizációban. –  
Kultúrájuk egy komplex rendszer, saját filozófiai és logikai alapokkal.55 Azok a nemzetközi 
dokumentumok, amelyek a kulturális értékeket hivatottak védeni, alapvetően az euroatlanti 
civilizációnak a kultúráról alkotott nézeteit tükrözik: a kulturális javak az emberiség közös 
örökségét képezik, és pénzben kifejezhető értékük van, ezáltal kereskedelmi ügylet tárgyai 
lehetnek. A jogok alapvetően az államot illetik meg, amelynek jogában áll megvédeni a 
nemzeti javakat; az egyéneket e kulturális javakra vonatkozóan pusztán az azokhoz való 
hozzáférés joga illeti meg, amely magában foglalja a kulturális javak előállítása révén sze-
rezhető jövedelmet, illetve az előállított kulturális javak „fogyasztását”, amelynek ellentéte-
lezése szintén anyagi javakkal történik.56 Mint ahogy azt egy őslakos származású művész 
az ausztrál bíróságok előtt kifejtette: „Amíg a nyugati törvények értelmében művészként 
megilletnek a szerzői jogok, addig a bennszülöttek törvényei szerint nem élhetek olyan esz-
közökkel, amelyek révén a többi yalgnu származású ember jogait csorbítanám.”57 A fenti-
ekre tekintettel a nemzetközi szakirodalomban kibontakozóban van a kultúra egy újfajta, az 
őslakos népek igényeit figyelembe vevő koncepciója. Ennek értelmében a kultúra: „egy, 
magát a többi hasonló csoporttól megkülönböztető, olyan csoport tárgyi és szellemi alkotá-
sainak és tevékenységeinek összessége, amely értékek, szimbólumok és gyakorlatok zárt 
rendszerét alkotja, amelyet az adott kulturális csoport időről időre reprodukál, és amely az 
egyén számára útjelzőként szolgál a mindennapi életben történő eligazodás során, valamint 
a társas kapcsolatok terén.”58 A kultúra ilyen tág értelmezése az élet minden területét lefedi: 

                                                           
53 XANTHAKI : i. m. 214., 227.  
54 XANTHAKI : i. m. 204. 
55 DAES, Erica-Irene: ENSZ Őslakos Népekkel Foglalkozó Munkacsoport elnökének előzetes jelenté-
se (UN Doc.E/4/Sub.2/1994/31), para. 8. 
56 STAVENHAGEN, Rodolfo: Cultural Rights: A Social Science Perspective, in: Cultural Rights & 
Wrongs (ed: NIEC, Halina) UNESCO, Párizs, 1998. 1–20. (a továbbiakban: Stavenhagen 1998), 3–4.; 
XANTHAKI : i. m. 204–205. 
57 Ausztrál Szövetségi Bíróság, Milpurrurru kontra Indfurn Pty Ltd. és társai, 1994. december 13. 
(130 ALR 659), para. 87. 
58 STAVENAGEN: i. m. 1998, 5. 
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a tudás, a hiedelemvilág, a művészet, az erkölcs, a törvények és a szokások védelmét; a 
kultúra [ily módon] kapcsolódik a nyelvhez, az irodalomhoz, a filozófiához, a valláshoz, a 
tudományhoz és a technológiához is.59 E komplex, átfogó személetet – mint az fentebb em-
lítésre került – a nemzetközi jog az 1980-as évekig, kevés kivételtől eltekintve negligálta. 
Egyike e kivételeknek az UNESCO 1989-es ajánlásai a hagyományos kultúra és a folklór 
védelme érdekében.60 A dokumentum az „A” cikkében a következőképpen határozza meg a 
folklór fogalmát: „A folklór (vagy hagyományos kultúra) egy kulturális közösség hagyo-
mányokon alapuló alkotásainak az összessége, amelyek egy-egy csoport vagy egyén révén 
nyernek kifejezést, és amelyek egy közösség elvárásait jelzik, amennyiben annak kulturális 
és társadalmi identitását tükrözik; mintái és értékei szájhagyomány és utánzás útján vagy 
más módón öröklődnek és terjednek. Műfajai többek között a nyelv, az irodalom, a zene, a 
tánc, a játék, a mitológia, a rítus, a szokások, a kézművesség, az építészet és más művésze-
tek.”61 A Preambulum hangsúlyozza, „a folklór társadalmi, kulturális és politikai jelentősé-
gét, szerepét a népek történelmében, valamint helyét a jelenkor kultúrájában, aláhúzva, 
hogy a folklór a kulturális örökség és az élő kultúra integráns része.”62 Habár a dokumen-
tum érdeme vitathatatlan a tekintetben, hogy kiemeli a kultúra védelmének fontosságát, 
azáltal, hogy a folklórról beszél, az őslakos népek kultúráját egy múltbéli jelenségként ke-
zeli, befagyasztja azt a múlt egy meghatározott időpontjában – hívja fel a figyelmet 
Xanthaki63 –; ezzel szemben az őslakos népek többször hangsúlyozták, hogy a kultúrájuk 
élő jelenség, nem pedig a régmúlt holt hagyatéka.64 A Kultúra és Fejlődés Világbizottság 
jelentése: A Kreatív sokszínűség – egy másik, az UNESCO keretein belül elfogadott doku-
mentum – VII. fejezete deklarálja: „A nem kézzelfogható örökség, mint a helységnevek 
vagy a helyi tradíciók szintén a kulturális örökség részét képezik. Különös fontossággal bír 
a természet és az ezek között megvalósuló interakció: a kollektív, természetes tájkép. Csak 
és kizárólag ezek megóvása révén érhető el, hogy az őslakosok kultúráját történelmi pers-
pektívában szemlélhessük. A kulturális tájkép számos őslakos nép számára egyfajta törté-
nelmi és kulturális keretként szolgál.”65 Az emberi jogvédelmi mechanizmusok szintén so-
kat tettek azért, hogy e jogok elismerést nyerjenek. AZ ENSZ EJB a 23. számú tematikus 
elemzésében kijelentette, hogy „a kultúrának számos megjelenési formája van.”66 A Bizott-
ság a Kitok és a Lubicon Lake Band ügyekben megerősítette ezt az álláspontot.67 Hasonló-
képpen tett, az ENSZ FMEB a 23. számú ajánlásában „az elkülönült őslakos kultúra, törté-

                                                           
59 THORNBERRY 1991: i. m. 188. 
60 Az UNESCO 1989-es ajánlásai a hagyományos kultúra és a folklór védelmére (1989. november 
19.) 
61 Az UNESCO 1989-es ajánlásai a hagyományos kultúra és a folklór védelmére (1989. november 
19.), „A” cikk 
62 Az UNESCO 1989-es ajánlásai a hagyományos kultúra és a folklór védelmére (1989. november 
19.), Preambulum 
63 XANTHAKI : i. m. 208. 
64 Az ENSZ Munkacsoport jelentése az Emberi Jogok Bécsi Világkonferenciája részére 1993. június 
18-án, Preambulum, para. 4. 
65 Kreatív sokszínűség – A Kultúra és Fejlődés Világbizottság jelentése (CLT-96/WS-6), 1996. 
66 Az ENSZ EJB, a kisebbségek jogairól szóló 23. számú tematikus elemzése (CCPR/C/21/ 
Rev.1/Add.5), para. 7. 
67 ENSZ EJB, Ivan Kitok kontra Svédország, 1988. július 27. (CCPR/C/33/D/197/1985); ENSZ EJB, 
Lubicon Lake Band kontra Kanada, 1990. március 26. (CCPR/C/38/D/167/1984) 
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nelem, nyelv és életmód tiszteletére hívta fel a figyelmet, mint amely gazdagítja az állam 
kulturális identitását.”68 

 
2.3.2. A kulturális tulajdonjog koncepciója 
 
Mint az előző pontban kifejtésre került, az őslakos népek a kultúrára úgy tekintenek, mint 
amely a közösség része: „Egyetlen személy sem rendelkezik tulajdonjoggal vagy birtokol 
élő dolgot. Földanyánk, valamint növény és állat testvéreink megbecsülést érdemlő szuve-
rén teremtmények, akik jogokkal rendelkeznek, amellett, hogy a mi túlélésünkben is szere-
pet játszanak.”69 Számukra a kultúra az emberi lények, az állatok, a növények, a helyek 
közötti folytonos körforgás része, amelyben nincsen helye gazdasági jellegű megfontolá-
soknak.70 Sajnálatos módon azonban a nemzetközi dokumentumuk jelentős része a kulturá-
lis javakat tőkeként és tulajdonként értelmezik. Az 1954-es, a kulturális javak fegyveres 
összeütközés esetén való védelme tárgyában kötött UNESCO szerződés példának okáért a 
következőképpen definiálja a kulturális javakat: „eredettől vagy a tulajdoni viszonyoktól… 
azok az ingó vagy ingatlan tárgyak, amelyek minden ember számára fontosak, mint kulturá-
lis örökség.”71 A szerződéshez fűzött, 1999-es második kiegészítő jegyzőkönyv, hasonlóan 
megszorító jellegűen értelmezi a kulturális javakat.72 Az UNESCO 1970-es, a kulturális 
javak illegális behozatalának, kivitelének és tulajdonátruházásának megtiltásához és meg-
akadályozásához szükséges intézkedésekről szóló egyezménye az előző egyezményhez ké-
pest részletesebben definiálja a kulturális javakat: „olyan tulajdon, amelyet vallási vagy 
szekuláris alapokon az állam archeológiai, történelmi, irodalmi, művészi vagy tudományos 
értékének okán ilyenként megnevez.73 Az UNESCO 1972-es, a világ kulturális és természe-
ti örökségének védelméről szóló egyezménye74 a kulturális javak helyett a kulturális örökség 
kifejezést használja, amely az előbbinél jobban illeszkedik az őslakos népek kultúráról al-
kotott elképzeléseibe. A definíció tágítja a nemzetközi jog által garantált védelem tárgykör-
ét, ugyanakkor az őslakos kulturális örökség néhány elemét kizárja, ennek megfelelően pél-
dának okáért kérdés, hogy amennyiben a kutatók egy csontvázat találnak, az mennyiben 
tartozik az egyezmény hatálya alá. Továbbá: az egyezmény a kiemelkedő vagy jelentős 
pénzbeli értéket képviselő termékeket részesíti védelemben, az őslakos népek értelmezésé-
ben azonban minden kulturális emlék védelmet érdemel. Szemléletes példa, hogy az 
egyezmény védelemben részesíti azokat a fénykép-, film- és hangfelvételeket, amelyek tör-

                                                           
68 AZ ENSZ FMEB, az őslakos népekről szóló 23. számú ajánlása (UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 
212), para 4 (a) 
69 Az Indián Szerződési Tanács vitairatai a biológiai sokféleségről és a bioetikáról (1996. augusztus 
30.), 5. 
70 XANTHAKI : i. m. 209. 
71 Az 1954-es a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában kötött 
UNESCO szerződés (Párizs, 1954. május 14.), 1. cikk. 
72 Az 1954-es a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában kötött 
UNESCO szerződéshez fűzött 2. kiegészítő jegyzőkönyv, Preambulum; 16. b) cikk. 
73 Az UNEECO 1970-es kulturális javak illegális behozatalának, kivitelének és tulajdonátruházásának 
megtiltásához és megakadályozásához szükséges intézkedésekről szóló egyezménye (1970. november 
14.), 1. cikk. 
74 Az UNESCO 1972-es a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezménye 
(1972. november 16.). 
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ténelmi értékkel bírnak, ugyanakkor nem védi az őslakos népeket attól, hogy a különböző 
kulturális és vallási összejöveteleiket – akár a beleegyezésük nélkül – lefilmezzék.75 

Erica-Irene Daes – az ENSZ az őslakos népek kulturális és szellemi tulajdon jogaival 
foglalkozó – különleges rapporteure 1993-ban szintén felhívta a figyelmet, hogy a „kulturá-
lis javak” kifejezés helyett az őslakos népek számára előnyösebb az „őslakos kulturális 
örökség” használata, amelyet a következőképpen határozott meg: „minden, amely egy elkü-
lönült identitással rendelkező néphez tartozik, amelynek más népekkel való megosztásáról 
csak ők dönthetnek. Minden olyan dolog ide tartozik, amelyet a nemzetközi jogban a krea-
tív ember alkotásának tekintenek, úgymint a dalok, történetek, tudományos ismeretek és 
művészeti alkotások. Magában foglalja továbbá a múltbéli és a természeti örökséget, úgy-
mint az emberi maradványokat, a természeti táj adottságait és a természetben előforduló 
azon növényeket és állatokat, amelyekkel az emberek régóta együtt élnek.”76 A Deklaráció 
előkészítése során szintén felmerült, hogy a „kulturális javak” kifejezést indokolt lenne le-
cserélni a „kulturális örökség” kifejezésre, amely ennek megfelelően már ezt, az őslakos 
népek kultúráról vallott elképzeléseibe jobban illeszkedő kifejezést használja.77  

Jóllehet, a nemzetközi jogban az utóbbi évtizedekben megfigyelhető volt egyfajta elto-
lódás a kulturális javak terminológia használata felől a kulturális örökség kifejezés haszná-
lata irányába, ez továbbra is alapvetően csak a terminológiát érinti, a gyakorlatban még sok 
a hiányosság: szűk körben adnak csak választ a felmerülő problémákra.78 

 
2.3.3. Az állam mint a kulturális jogok alanya 
 
A harmadik probléma, amellyel az őslakos népeknek szembe kell nézniük, hogy a kötelező 
erejű nemzetközi dokumentumok alapvetően az államot és az egyént tekintik a kulturális 
jogok alanyának, nem pedig a társadalom egy-egy csoportját. E megközelítés a múltban 
megfelelt a nemzetközi jogi realitásoknak, azonban mára meghaladta az idő: a nemzetisé-
gek – közöttük az őslakos népek – a nemzetközi jog önálló alanyaivá váltak. Az 1954-es, a 
kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában kötött UNESCO 
szerződés minden ember számára biztosítja a kulturális javakhoz való jogot,79 az előkészítő 
iratok alapján ugyanakkor egyértelmű, hogy a konferencián az emberek és az állam kifeje-
zést egyenértékű fogalomként használták.80 Az 1966-os, a Nemzetközi kulturális együttmű-
ködés alapjairól szóló nyilatkozat a kultúra alanyaiként a népeket és a nemzeteket határozza 
meg, a nyelvezetéből adódóan ez ugyanakkor inkább az állam egész népességére vonatko-
zik, mintsem egy kisebbségi csoportra.81 Az UNESCO 1970-es, a kulturális javak illegális 
behozatalának, kivitelének és tulajdonátruházásának megtiltásához és megakadályozásához 
szükséges intézkedésekről szóló egyezménye meglehetősen ködösen fogalmaz a jog alanya-
it illetően: jóllehet, a 4. cikk „a” pontja nemzetiséget említ állam helyett mint a kulturális 
                                                           
75 DAES, Erica-Irene, Az őslakos népek kulturális javainak tulajdonjogáról és az azzal való rendelke-
zésről (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1991/34), paras. 5–8. 
76 DAES tanulmánya: i. m. para. 24. 
77 Az ENSZ Közgyűlés 2007. október 2-i határozata (A/RES/61/295), Preambulum, 31. cikk. 
78 XANTAKI : i. m. 2007, 211. 
79 Az 1954-es a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában kötött 
UNESCO szerződés (Párizs, 1954. május 14.), 1. cikk. 
80 CLEMENTS, Rebecca: Misconceptions of Culture: Native Peoples and Cultural Property under Ca-
nadian Law. University of Toronto Faculty of Law Review 1991 (vol. 49.) issue 4, 61–85., 85. 
81 A Nemzetközi kulturális együttműködés alapjairól szóló UNESCO nyilatkozat (1966. november 
4.), Preambulum. 
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javak létrehozóját, annak megvédése az állam feladata.82 Az UNESCO 1972-es, a világ 
kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezménye hasonlóképpen 
államcentrikus, tekintve, hogy a legtöbb cikkét az államoknak címezték. 

Annak ellenére, hogy a kulturális jogokat védeni hivatott nemzetközi dokumentumok 
jelentős része meglehetősen megszorító módon értelmezi az őslakos népek kulturális jogait, 
találni példát olyan – jóllehet, nem kötelező erejű – dokumentumokra is, amelyek nyitot-
tabbak az őslakos kultúra irányába. Ezek közé tartozik az UNESCO 1974-es ajánlása az 
oktatásra és a nemzetek közötti megértésre vonatkozóan, amelynek 17. cikke sürgeti az ál-
lamokat, hogy segítsék elő az oktatás különböző formáiban és szintjein a különböző kultú-
rák megismerését […] a különbségek kölcsönös értékelésének elősegítése érdekében.83 
Ugyanakkor az említett rendelkezésből nem következik az, hogy az államnak minden, a 
területén fellelhető kultúrát oktatnia kell: az állam megteheti, hogy a világ másik felén élő 
népek kultúráját oktatja a gyermekek számára, míg a területén élő őslakos népeket ignorálja 
ilyen téren.84 Az UNESCO 1989-es ajánlásai a hagyományos kultúra és a folklór védelmére 
alapvetően multikulturális beállítottságot tükröznek: az állam és a kultúra közötti kapcsolat 
nem törvényszerű és meghatározó a dokumentumban. Az ajánlás „B” cikke értelmében „a 
folklórt mint a kulturális kifejezés egyik formáját azon (családi, foglalkozási, nemzeti, tér-
ségi, vallási, etnikai stb.) csoport által és számára kell megóvni, amelyeknek az identitását 
tükrözi”. A „D” cikk a következőket rögzíti: „A megőrzés fogalma a népi hagyományok-
nak, valamint azok átadóinak a védelmére vonatkozik, figyelembe véve azt a tényt, hogy 
minden népnek joga van a saját kultúrájához, és hogy az ehhez a kultúrához való ragaszko-
dást gyakran meggyengíti a média által közvetített tömegkultúra befolyása. Intézkedéseket 
kell hozni a népi hagyományok státuszának és gazdasági támogatásának a garantálására, 
egyrészt azokon a közösségeken belül, ahol keletkeztek, másrészt ezek határain túl is.”85 E 
jogok biztosítása érdekében az egyezmény az államok számára egyértelműen tevési kötele-
zettséget ír elő.  

A kulturális autonómia igénye alapvetően a kulturális jogokkal összefüggő irányítási, 
részvételi és konzultációs jogokból eredeztethető. Az ENSZ EJB a PPJNE 27. cikkét ele-
mezve több esetben kijelentette, hogy az őslakos népek számára beleszólást kell biztosítani 
az őket érintő kérdések eldöntésébe, egyben üdvözölt minden hatáskör átruházást ilyen kér-
désekben.86 A nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek 
jogairól szóló ENSZ nyilatkozat bár expressis verbis nem garantálja a kulturális autonómi-
át, 2. cikkének (3) bekezdése elismeri a kisebbségek jogát arra, hogy részt vegyenek az őket 
érintő döntések meghozatalában. Ezen felül, az 5. cikk értelmében „a nemzeti célkitűzése-
ket és programokat a kisebbséghez tartozó személyek jogos érdekeinek kellő figyelembevé-
telével kell megtervezni és végrehajtani”.87 Ez utóbbi cikk úgy is értelmezhető, mint amely 
az államok számára megteremti a kötelezettséget arra nézve, hogy a fejlesztések megterve-
                                                           
82 Az UNEECO 1970-es kulturális javak illegális behozatalának, kivitelének és tulajdonátruházásának 
megtiltásához és megakadályozásához szükséges intézkedésekről szóló egyezménye (1970. november 
14.), 4. cikk „a” pont, 5. cikk. 
83 Az UNESCO 1974-es az oktatásra és a nemzetek közötti megértésre vonatkozóan (1974. november 
23.), 17. cikk. 
84 XANTHAKI : i. m. 213. 
85 Az UNESCO 1989-es ajánlásai a hagyományos kultúra és a folklór védelmére (1989. november 
19.), „B” és „D” cikkek. 
86 Az ENSZ EJB 1994. évi jelentése az ENSZ Közgyűlés részére, 1994. szeptember 21. (A/49/40), 
paras. 89., 182. 
87 Az ENSZ Közgyűlésének 1992. decemberi 18-i határozata (A/RES/47/135). 1. és 5. cikk. 
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zése során figyelembe vegyék az őslakos csoportok érdekeit.88 Erica-Irene Daes megítélése 
szerint a nemzetközi jog szabályaival összeegyeztethető a közösség alapú kulturális intéz-
mények felállítása, melyek az adott csoport kulturális örökségét hivatottak kezelni, adott 
esetben szabályozni. Az Egyesült Államok és Panama már jelenleg is ily módon szabályoz-
za a tárgykört.89 A Koppenhágai Dokumentum expressis verbis megemlíti a megfelelő helyi 
és autonóm adminisztráció létrehozásának lehetőségét, amelynek célja a kisebbségeket 
érintő ügyek rendezése, amelybe a kulturális jogok is beletartoznak.90 

 
2.4. Az őslakos népeket megillető szellemi tulajdonjog 
 
Az őslakos népek kultúrája, az abban felhalmozott tudás értéket képvisel, ahogyan ők tart-
ják: „Amikor egy idős [ember] eltávozik, egy könyvtár ég el.”91 A kulturális jogokon belül 
ennek megfelelően különleges figyelmet érdemel az őslakos népek szellemi tulajdona, kö-
zös öröksége és annak megóvása az utókor számára. A kérdést az 1992-es, a Biológiai sok-
féleségről szóló egyezmény92 (a továbbiakban: CBD) szabályozza. A CBD 24. cikke által 
létrehozott Felek Konferenciájának Titkársága a következőképpen határozta meg a tradici-
onális ismereteket: „Az őslakos és helyi közösségek ismeretei, újításai, gyakorlatai világ-
szerte évszázados tapasztalatból fejlődtek ki, a helyi kultúra és környezet részei, a generá-
ciók között szájról szájra öröklődnek. Általában a [közösség] kollektív tulajdonát képezi, és 
regék, énekek, folklór, közmondások, kulturális értékek, hiedelmek, rituálék és közösségi 
jog, helyi nyelv, mezőgazdasági praktikák – példának okáért növény és állat nemesítési – 
formájában létezik. A tradicionális ismeretek a legtöbb esetben gyakorlatias jellegűek, kü-
lönösképpen a mezőgazdaság, a halászat, a gyógyászat, a kertművelés, az erdészet és a kör-
nyezet gazdálkodás esetén.”93 A tradicionális ismeretek ugyanakkor nem pusztán a múltbéli 
tapasztalatokon alapulnak; a globalizáció révén számos új inger éri az őslakos népeket, en-
nek megfelelően ismereteik gyarapodnak, változnak, amely nem minden esetben ördögtől 
való: néha maguk az őslakos népek is üdvözlik az új ismereteket.94  

Az egyezmény preambuluma kifejezésre juttatja a biológiai sokféleség megőrzésének 
fontosságát, valamint az őslakos népek ebben játszott elvitathatatlan szerepét: „megerősít-
ve, hogy a biológiai sokféleség megőrzése az emberiség közös ügye […], felismerve szá-
mos hagyományos életstílusú bennszülött és helyi közösség szoros és tradicionális függését 
a biológiai erőforrásoktól, és a biológiai sokféleség megőrzésével, illetve komponenseinek 
fenntartható használatával kapcsolatos tradicionális tudásból, újításokból és gyakorlatból 
származó haszon egyenlő megosztásának kívánatosságát.” Az egyezmény ezen felül szá-
mos más, az őslakos népek számára fontos jogot említ meg és garantál, úgymint: az elő-

                                                           
88 SPILIOPOULOU ÅKERMARK: i. m. 184. 
89 DAES tanulmánya, paras. 107–108. 
90 Az EBESZ 1990-es az EBESZ Emberi Jogi Aspektusairól szóló koppenhágai konferenciájának 
(1990. június 5–29.) záró okmánya, 35. cikk. 
91 http://www.nativescience.org/issues/tk.htm (2014. január 18.) 
92 Az ENSZ 1992-es, a környezetről és fejlődésről szóló konferenciáján elfogadott, a Biológiai sokfé-
leségről szóló egyezmény (aláírás: 1992. június 5., hatálybalépés: 1993. december 29.) 
93 http://www.cbd.int/tk/material.shtml (2014. január 18.) 
94 FITZMAURICE, Malgosia: The Dilemma of Traditional Knowledge: Indigenous Peoples and Tradi-
tional Knowledge. International Community Law Review 2008 (vol. 10.), issue. 3, 255–278. (a továb-
biakban: Fitzmaurice) 256–257. 
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nyök igazságos és méltányos elosztása, teljes körű tájékoztatáson alapuló beleegyezés meg-
szerzése.95  

Az egyezmény számos további nemzetközi sztenderdnek szolgált alapul: a Titkárság 
felállított egy munkacsoportot a CBD 8. cikk (j) bekezdésének értelmezésének érdekében, 
meglehetősen széles körű mandátummal. A munkacsoport munkájának eredményeként szü-
lettek meg az ún. Bonn iránymutatások,96 amelyben a munkacsoport a 8. cikk mellett a 15. 
cikket is értelmezi. Az említett iránymutatások célkitűzései meglehetősen széleskörűen ke-
rültek meghatározásra: a technológia átadástól a szegénység elleni küzdelemig számos ren-
delkezés megtalálható közöttük. Külön kiemelést érdemel a haszonból való részesedés elő-
irányzása.97 A CBD 8. cikk (j) bekezdését értelmezni hivatott másik iránymutatás az 
„Akwé: Kon98 önkéntes iránymutatások.” Az iránymutatások célja, hogy a fejlesztések ter-
vezése és előkészítése során elősegítse az őslakos népek hatékony részvételét, hogy bizto-
sítsa az őslakos népek számára fontos szempontok, valamint azok tradicionális ismereteinek 
figyelembevételét.99 Jóllehet, az iránymutatások nem bírnak kötelező erővel, a tény, hogy a 
róluk történő szavazáskor egyhangú támogatást élveztek az államok részéről, joggal kelet-
kezteti azt az elvárást, hogy be is fogják azokat tartani.100 

A tradicionális ismeretek egyik legnagyobb haszonélvezője a gyógyszeripar, amely 
ugyanakkor az őslakos népeket nem minden esetben kívánja részesíteni a tudásuk hasznai-
ból: ennek ékes példája a hoodia kaktusz hatóanyagára bejegyzett szabadalom kapcsán ki-
robbant jogvita.101 A hoodia egy afrikai növény,102 melyet az afrikai san törzs emberemlé-
kezet óta mint éhségcsillapítót ismert és használt a hosszabb utazások során. A Tudomá-
nyos és Ipari Kutatási Tanács – egy, a dél-afrikai kormányhoz köthető intézet – szabadal-
mat kért és kapott a hoodia növény kereskedelmére és felhasználására anélkül, hogy a 
törzzsel bármilyen konzultációt lefolytatott volna, vagy a haszonból való részesítésre ígére-

                                                           
95 CBD, Preambulum, 1. cikk, 15. cikk (5) (7) 
96 A CBD Titkárság Bonn iránymutatása a genetikai forrásokhoz való hozzájutásról, valamint azok 
használatából származó hasznok igazságos és egyenlő elosztásáról a CBD Egyezmény 8. cikk (j) be-
kezdésének vonatkozásában (2002). – http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf 
(2014. január 18.) 
97 A CBD Titkárság Bonn iránymutatása a genetikai forrásokhoz való hozzájutásról, valamint azok 
használatából származó hasznok igazságos és egyenlő elosztásáról a CBD Egyezmény 8. cikk (j) be-
kezdésének vonatkozásában (2002) – http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf 
(2014. január 18.) 
98 Az Akwé: Kon egy mohawk eredetű kifejezés, jelentése: minden teremtésben van. – i. m. 
Fitzmaurice: 259.  
99 A CBD Titkárság Akwé: Kon önkéntes iránymutatása a kulturális, környezeti és társadalmi hatás-
tanulmányok lefolytatására, olyan tervezett fejlesztések esetén, amelyek valószínűleg hatással lehet-
nek a szent helyekre, valamint olyan földekre és vizekre, amelyet hagyományosan az őslakos vagy 
helyi közösségek birtokoltak. (2004) – http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf 
(2014. január 18.), paras.8., 20. 
100 FITZMAURICE: i. m. 268.  
101 Bővebben lásd: WYNBERG, Rachel: Rhetoric, Realism and Benefit Sharing: Use of Traditional 
Knowledge of Hoodia Species in the Development of an Appetite Suppressant, The Journal of World 
Intellectual Property 2004 (Vol. 7.), Issue 6, 851–876. 
102 A növény 2004-ben felkerült az 1973-as, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzet-
közi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény (aláírás: 1973.március 3., hatályba lépés: 1975. 
július 1.) II. függelékében található listára, amely azokat a fajokat tartalmazza, amelyek kereskedel-
me szigorú szabályozás alá esik, tekintettel arra, hogy a teljes kipusztulás szélén állnak. – 
FITZMAURICE: i. m. 269. 
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tet tett volna. A tanács ezt követőn a szabadalmat tovább értékesítette – többek között – a 
Phytopharm részére. A san törzs, amely csak a szabadalom elnyerését követően értesült 
arról, hogy tradicionális ismereteiket profitszerzési céllal, iparilag szándékoznak felhasz-
nálni, sikeresen vette fel a küzdelmet a multinacionális vállalatokkal: a tanács kénytelen 
volt tárgyalásokba bocsátkozni a törzzsel, melynek eredményeként létrejött az egyik első, 
az őslakos népek és a tudásukat hasznosítani szándékozó multinacionális vállalat közötti 
haszonmegosztási egyezmény.103 Ellentétben az előző üggyel, a surinamei ICBG Projekt104 
esetében a helyi őslakos nép – a maroon – kezdetektől fogva aktív résztvevője volt a pro-
jektnek: megosztotta értékes tapasztalatait az ICBG szakembereivel, akik az ő tudásukra 
hagyatkozva kezdték meg a tudományos kísérleteket. Az ICBG és a helyi őslakosok közötti 
együttműködés kiváló példaként szolgálhat a további hasonló projektek esetén.105 

 
3. Konklúziók 
 
Az őslakos népek kulturális jogainak védelme – az elmúlt évtizedekben tapasztalt fejlődés 
ellenére is – viszonylag gyenge lábakon áll, amelynek számos oka van. Ezen okok között 
említhető, hogy az őslakos népességhez képest általában többségben lévő társadalmi cso-
portok a mai napig averzióval viseltetnek az őslakosok társadalmi berendezkedésével és 
kultúrájával szemben. A másik jelentős probléma, hogy a legtöbb nemzetközi dokumentum 
nem szentel kellő figyelmet az őslakosok kultúrájának, ugyanis a nemzetközi jog alapvető-
en az individuális jogvédelmet helyezi előtérbe. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
az őslakos népességet nem lehet kisebbségként kezelni, ugyanis számos karakterisztikus 
jegyük alapján élesen különböznek tőlük. Azok a dokumentumok pedig, amelyek a kisebb-
ségek helyett az őslakos népeket, azok kulturális örökségét hivatottak védeni, sok esetben 
nem veszik figyelembe e népcsoportok valós igényeit. Éppen ellenkezőleg: a kulturális ja-
vakat az állam tulajdonaként kezelik. Ily módon nem pusztán nehezítik az őslakosokat meg-
illető jogok védelmét, hanem támogatást nyújtanak az állam számára, hogy az őslakosok 
kulturális javai felett rendelkezzék. Vélelmezhető, hogy az államok azért vonakodnak a 
kisebbségben lévő csoportok részére több jogosultságot garantálni, mert féltik a hegemó-
niájukat ilyen téren. E félelem ugyanakkor – mint az fentebb kifejtésre került – megalapo-
zatlan. 

További kérdést vet fel, hogy a nemzetközi dokumentumok alapján az államot tevési 
vagy tartózkodási kötelesség illeti-e meg a kulturális jogok viszonylatában. A nemzetközi 
emberi jogvédelmi mechanizmusok joggyakorlata és a témával foglalkozó szerzők nagy 
részének véleménye alapján az államot – a kulturális jogokat illetően – alapvetően tevési 
kötelezettség terheli. Ellenkező esetben a jog tartalma kiüresedne, pusztán a diszkrimináció 
tilalmát ismételné meg. E megközelítés – a szerző véleménye szerint is – jobban megfelel 
az őslakos népek által igényelt védelem követelményeinek: az őslakos népesség ugyanis az 
esetek többségében marginalizálódott a többségi társadalommal szemben, érdekeit támoga-
tás híján nem képes kellő eréllyel képviselni. 

                                                           
103 TELLEZ, Viviana Munoz: Recognising the traditional knowledge of the San people: The Hoodia 
case of benefit-sharing. Forrás: http://www.ipngos.org/NGO%20Briefings/Hoodia%20case%20of% 
20benefit%20sharing.pdf (2014. január 18.), 1. 
104 A projekt célja, hogy az őslakos népek tradicionális tudása és a legmodernebb technológiák ötvö-
zésével új gyógyszer-hatóanyagokat fejlesszenek ki. – http://icbg.ucdavis.edu/front-page (2014. má- 
jus 5.) 
105 FITZMAURICE: i. m. 271. 
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A közelmúltban elismerést nyert, hogy az őslakos népek tradicionális ismeretei kiemelt 
védelmet érdemelnek, tekintve, hogy egyrészről hozzájárulhatnak a fenntartható fejlődés-
hez, másrészről az orvostudomány számára is komoly értékkel bírhatnak. Ez utóbbit illető-
en jelen tanulmány írásakor106 nem léteznek nemzetközileg elfogadott irányelvek vagy 
iránymutatások,107 így az ICBG Projekt kapcsán a gyógyszeripar részéről tapasztalt korrekt 
hozzáállás kivételes jellegűnek tekinthető, a tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy nem-
zetközi normák hiányában a multinacionális vállalatok hajlamosak negligálni az őslakos 
népesség érdekeit. Ennek megfelelően a szerző megítélése szerint olyan irányelvek kidol-
gozása szükséges, amelyek biztosítják, hogy a hasonló projektek esetén a gyógyszergyárak 
kötelesek legyenek megszerezni az őslakos népek – előzetes tájékoztatáson alapuló – sza-
bad beleegyezését, megfelelő részesedést biztosítani a közösség számára, valamint előzetes 
hatástanulmányt készíteni. E feltételek – amelyek a regionális emberi jogvédelmi mecha-
nizmusok gyakorlatában bevett gyakorlatnak számítanak108 – a szerző véleménye szerint 
kulturális jogok esetén is alkalmazhatóak.  

Az őslakos népek kulturális jogainak hatékonyabb védelmét kétféleképpen is meg lehet 
valósítani: egyrészről a már meglévő anyagi normák forradalmi, evolutív értelmezése ré-
vén, amelyre kiváló példa a regionális emberi jogvédelmi mechanizmusok joggyakorlata,109 
másrészről új, az őslakos népek igényeit figyelembe vevő nemzetközi sztenderdek kidolgo-
zása révén. Utóbbi egyelőre a jövő zenéje. 

                                                           
106 2014 tavasza. 
107 A fent említett Bonn- és „Akwé: Kon önkéntes iránymutatások” nem tartalmaznak rendelkezéseket 
ilyen téren. 
108 Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága, Saramaka emberek kontra Suriname, 2007. november 28.  
C Sorozat No. 172. para. 129.; Az Ember és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága, ENJABiz, Centre for 
Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois 
Welfare Council kontra Kenya, 2009. november 25. (ügyszám: 276/2003), paras. 20., 74. 
109 MARINKÁS György: Az őslakosok jogainak megjelenése az Amerikaközi Rendszerben: az őslako-
sok joga ősi földjeikre, különös tekintettel a Mayagna (Sumo) Awas Tingni kontra Nicaragua ügyre, 
in: RAISZ Anikó (szerk.): A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai. Miskolci Egyetem, Miskolc, 
2012, 108–117. 


