
- Alapúl véve, hogy a Szerb Köztársaság alkotmánya szerint az emberi élet és annak méltósága sérthetetlen 
- Tudatban azzal, hogy a II. Világháborút követően, egyes állami szervek rendeletei alapján 
igazságtalanságok érték a Szerb Köztársaság egyes polgárait a kollektív felelősség elve alapján 
- Tisztelve a Szerb Köztársaság polgárainak érdekét, amelyek miatt fontos feltárni a történelmi és büntetőjogi 
tényeket a II. Világháború alatti és azt követő történésekről, hogy az igazságtalanság soha ne ismétlődjön 
meg, egyben támogatva és megbecsülve a Szerb Tudományos Akadémia nemzetközi bizottságának és az 
MTA vajdasági II. Világháború alatti és azt követő (1941.-1948.) civil áldozatokról szóló tudományos 
munkáját, azzal a céllal, hogy a szerbek és magyarok közös múltjának ezen tragikus fejezetének végre pont 
kerülhessen 
- Abban a hittben, hogy a tolerancia és egymás iránti tisztelet szellemének megőrzése mind a Szerb 
Köztársaság polgárainak legjobb érdekeit szolgálja 
A Szerb Köztársaság Alkotmányának 99. cikkely, 1. bekezdés 7. pontja és a Népgyűlésről szóló törvény 8. 
cikkely 1. bekezdése alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 9/10 szám), a Szerb Köztársaság 
Népgyűlése 2013. évi......ülésén....2013......hozta a következő 
 
NYILATKOZATOT 
 
A Szerb Köztársaság Népgyűlése 1944-1945 közötti időszak alatti magyar nemzetiségű civil lakosság elleni 
Vajdaságban elkövetett cselekedetek elitéléséről 
 
1. A Szerb Köztársaság Népgyűlése legszigorúbban elitéli a vajdasági magyar civil lakosság elleni 1944-1945 
közötti időszak alatt elkövetett cselekedeteket, amelyek miatt egyes személyek életüktől, szabadságuktól 
vagy egyéb jogaiktol meg lettek fosztva bírósági vagy adminisztrativ döntés nélkül 
 
2. A Szerb Köztársaság Népgyűlése legszigorúbban elitéli annak a bizottságnak a munkáját, amelyet a 
megszállól és segítőik bűneinek feltárására hozták létre, és amely nemzeti hovatartozásuk miatt háborús 
bűnösöknek  nyilvánította a vajdasági Zsablya járásbeli Csurog község lakosait 1945. január 22, valamint 
szintén nemzeti hovatartozásuk miatt a vajdasági Titel járásbeli Mozsor község lakosait, figyelembe nem 
véve azon individuális személyek felelősségét akiknek a bűneik be lettek bizonyítva. 
Továbbá, a Szerbia Köztársaság Népgyűlése szintén legszigorúbban elítéli azon állami szervek nemzetiségi 
alapú cselekedeteit amelyek az 1945. január 22-i határozat mintájára alkalmaztak, és Csurog község lakosait 
érintették. 
 
3. A Szerb Köztársaság Népgyűlése kifejezi saját meggyőződését, miszerint a kollektív felelősség alól való 
felszabadítás, amely a II. Világháború alatt egyes nemzetiségi közösségekre rá lett kényszerítve az akkori 
állami szervek által, minden nemzetiségi közösség és Szerbia Köztársaság polgárának érdekében áll és 
segíti a tolerancia és az egymás iránti tisztelet szellemének a fejlődését.  
 
4. A Szerb Köztársaság Népgyűlése támogatja a teljes rehabilitációját azon ártatlanul elítélt és jogtalanul kárt 
szenvedett személyek számára, nem hozván kérdésbe azon személyek individuális felelősségét akiknek a 
bűne be lett bizonyítva vagy bebizonyítható független bíróságok törvényes eljárásai szerint. 
 
5. A Szerbia Köztársaság Népgyűlése kifejezi a Szerbia Köztársaság teljes készségét a demokrácia és az 
emberi, polgári és kisebbségi jogok iránti tisztelet fejlődésének szorgalmazására, ez alkalommal felszólítva az 
állami szervezeteket és az ország polgárait arra, hogy teljes mértékben járuljanak hozzá az egyenlőség és 
emberi, polgári és kisebbségi jogok és szabadságok tiszteletén alapú közös élet megalapításához és 
erősítéséhez. 
 
6. Jelen nyilatkozat a...számú Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében jelenik meg. 
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INDOKLÁS 
 
I.ALKOTMÁNYI ALAP 
Ezen nyilatkozat alkotmányi alapja a Szerb Köztársaság Alkotmányának 99. cikkely 1. pontjának 7. 
bekezdése, ami szerint Szerb Köztársaság nevében az ország Népgyűlése hozza a törvényeket és egyéb 
határozatokat, valamint a Népgyűlésről szóló törvény 8. cikkelyének 1. bekezdése (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 9/10 szám), ami szerint többek között elő van írva, hogy a Népgyűlés készíti a 
nyilatkozatot. 
 
II. A NYILATKOZAT OKAI 
A nyilatkozat okai abban nyilvánulnak meg, hogy a nyilatkozat erkölcsi elégtételt hozzon az igazságtalanság 
ellen ami Vajdaságban Csurog, Zsablya és Mozsor községek magyar nemzetiségi lakosait érintette, miszerint 
az összes magyar nemzetiségű lakos egy határozat alapján kollektív felelősség jelige alatt háborús 
bűnősökké lett nyilvánítva. 
 
Jelen nyilatkozat szerint a Szerb Köztársaság Népgyűlése kifejezi saját meggyőződését arról, hogy a kollektív 
felelősségtől való felszabadítás amely a II. Világháború alatt egyes nemzetiségi közösségekre rá lett 
kényszerítve az akkori állami szervek által, minden nemzetiségi közösség és Szerb Köztársaság polgárának 
érdekében áll és segíti a tolerancia és az egymás iránti tisztelet szellemének a fejlődését, továbbá támogatja 
a teljes rehabilitációját azon ártatlanul elitélt és jogtalanul kárt szenvedett személyek számára, nem hozván 
kérdésbe azon személyek individuális felelőségét akiknek a bűne be lett bizonyítva vagy bebizonyítható 
független bíróságok jogtörvényes eljárásai szerint. 
 
III. Finanszírozás 
Jelen nyilatkozat nem igényel finanszírozást. 
 
IV. GYORSÍTOTT ELJÁRÁS OKAI 
A Szerb Köztársaság Népgyűlése ajánlja, hogy jelen Nyilatkozat gyorsított eljárás folyamán valósuljon meg, 
hogy ezzel is segítve a Szerb Köztársaság EU-s integrációját, megtegye a szükséges lépéseket a regionális 
kibékülés folyamatában. Továbbá, a Nyilatkozat a Szerb Köztársaságban élő nemzetiségek közötti viszonyok 
javítása szempontjából is fontos. 


