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PRAWA WYBORCZE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 
W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 

Problematyka ochrony praw mniejszości narodowych w każdym państwie 

budzi kontrowersje, Dotyczy to zwłaszcza tych krajów, w których nastąpiło 

znaczne przemieszanie się ludności. Często jest to również skutek decyzji 
politycznych, głównie podjętych kilkadziesiąt lat temu. Kwestie ochrony praw 

mniejszości narodowych nabierają szczególnego znaczenia, gdy mówimy 

o prawach wyborczych. W jaki sposób realizować zasady równości i niedy-

skryminacji bez obaw o dezintegrację państwa i przeszkody w efektywnym 
rządzeniu? Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, kiedy konieczne jest stwo-

rzenie przepisów prawnych gwarantujących mniejszościom narodowym re-

prezentację polityczną w parlamencie, a kiedy wystarczy jedynie „nieutrud-
nianie” politycznej (także wyborczej) działalności. Czy niektóre narzędzia 

stosowane w celu „pozytywnej dyskryminacji” zapewniają realne gwarancje 

dla reprezentacji politycznej mniejszości narodowych, czy może są jedynie 
martwym prawem? Każde państwo, tworząc własne prawo wyborcze musiało 

stanąć przed tymi zagadnieniami. Kwestie dotyczące praw wyborczych 

mniejszości narodowych są szczególnie ważne także dlatego, że, ze względu 

na wzrastającą rolę postaw nacjonalistycznych w społeczeństwie, mogą być 
one źródłem konfliktów politycznych. Co również warto podkreślić, ochrona 

praw politycznych wszelkich mniejszości jest istotnym elementem liberalnych 

demokracji oraz jednym z mierników poziomu realizacji zasady powszechno-
ści i równości prawa wyborczego, gwarantowanej w konstytucjach i ordyna-

cjach wyborczych wszystkich państw postkomunistycznych.  

W artykule zostaną zaprezentowane międzynarodowe regulacje odnoszące 

się do praw mniejszości narodowych, przede wszystkim w zakresie reprezen-
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tacji politycznej oraz porównane krajowe regulacje prawne dotyczące praw 

wyborczych mniejszości narodowych, a także ich konsekwencje prawne 
i polityczne w państwach Grupy Wyszehradzkiej – Polsce, Republice Cze-

skiej, Słowacji oraz Węgrzech. Państwa te zostały wybrane nie tylko ze 

względu na bliskość geograficzną, ale również podobne doświadczenia histo-
ryczne i społeczne. Udowadniał to między innymi węgierski historyk Jenő 

Szűcs. Zajmował się on analizowaniem historycznych odmienności modeli 

społecznych i politycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Odszedł od po-

wszechnie używanej klasyfikacji i stworzył nowy podział Europy na Wschód, 
Zachód i Środek – Europę Środkowo-Wschodnią. Wykazał, że korzenie Euro-

py Środkowo-Wschodniej sięgają jeszcze średniowiecza. Możemy mówić 

o pewnej wspólnocie historycznej i gospodarczej – do czasów I wojny świa-
towej w regionie dominowało rolnictwo, które w okresie międzywojennym 

ustąpiło procesom uprzemysłowienia. Natomiast po II wojnie światowej mia-

ło miejsce tworzenie demokracji ludowej oraz gospodarki socjalistycznej. 

Warto również podkreślić, że rządzące we wszystkich wspomnianych pań-
stwach partie komunistyczne, konsekwentnie ignorowały kwestie etniczne 

w oficjalnym życiu politycznym. Władze państwowe ujmowały naród jako 

jeden homogeniczny podmiot
1
. Wielkie zmiany, które nastąpiły w 1989 roku 

również nie pozostały bez wpływu na gospodarkę, politykę i kulturę. Uwol-

nienie się spod radzieckich wpływów sprawiło, że wiele państw jako jeden 

z ważniejszych celów postawiło sobie współpracę w zakresie budowy demo-
kratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a także 

integracja ze strukturami europejskimi (czyli wspomniany wcześniej „powrót 

do Europy”) stały się główną ideą utworzenia w 1991 roku Grupy Wyszeh-

radzkiej  przez Polskę, Czechosłowację i Węgry
2
. Warto już w tym miejscu 

zaznaczyć, że choć wybrane kraje łączy wiele, to jednak struktura etniczna 

jest w nich bardzo zróżnicowana. Względnie homogeniczne są Polska oraz 

Czechy, natomiast indeks fragmentyzacji etnicznej na Słowacji jest bardzo 
wysoki.  

MIĘDZYNARODOWE REGULACJE 

Ochrona praw mniejszości narodowych podlega ocenie z punktu widzenia 
standardów międzynarodowych. Jednym z ważniejszych dokumentów jest 

Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych. Została ona zawarta 

pod auspicjami Rady Europy i weszła w życie 1 lutego 1998 roku. Jej strona-
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mi jest obecnie 39 państw spośród 47 członków Rady Europy. Polska stała się 

jedną ze stron konwencji 1 kwietnia 2001 roku, Republika Czeska 1 kwietnia 
1998 roku, Słowacja i Węgry 1 lutego 1998 roku. W dokumencie ustanowione 

zostały minimalne standardy ochrony mniejszości narodowych. Przedstawi-

ciele państw, którzy uczestniczyli w negocjowaniu tekstu konwencji, nie zga-
dzali się co do definicji mniejszości narodowych, dokument więc jej nie za-

wiera. Oznacza to, że strony konwencji same określają, czy dana grupa sta-

nowi mniejszość narodową, czy też nie. Takie rozwiązanie, choć pozostawia 

państwom swobodę w zakresie definicji, osłabia jej funkcję gwarancji praw 
mniejszości narodowych. Zapisy konwencji dotyczą, między innymi, gwaran-

cji równości wobec prawa, stworzenia warunków do rozwijania kultury, 

a także umacniania ducha tolerancji i dialogu międzykulturowego. Nie ma 
w niej jednak zapisów odnoszących się do praw wyborczych. Warto także 

dodać, że w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 

zapisano między innymi: 

Każdy obywatel ma prawo i możliwości, bez żadnej dyskryminacji, o której mowa w arty-
kule 2, i bez nieuzasadnionych ograniczeń: a) uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicz-
nymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli; b) korzysta-
nia z czynnego i biernego prawa wyborczego w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okre-
sowo, opartych na głosowaniu powszechnym, równym i tajnym, gwarantujących wyborcom 
swobodne wyrażenie woli3. 

Tematykę praw wyborczych mniejszości narodowych podjęto w Kodeksie 

dobrej praktyki w sprawach wyborczych przyjętym przez Komisję Wenecką. 

W kodeksie mowa, że powszechne prawo wyborcze oznacza, że prawo wy-
bierania i głosowania posiadają właściwie wszyscy, ale prawo to powinno być 

podporządkowane warunkom takim jak: wiek, narodowość, zamieszkanie, 

pozbawienie prawa wybierania i kandydowania. Jednocześnie doradza się, 
aby obcokrajowcy mieli prawo wybierania w wyborach lokalnych, jednakże 

po wyznaczonym okresie zamieszkania. Komisja Wenecka podniosła również 

kwestię równego prawa wyborczego, które obejmuje równość głosu, równą 

siłę głosu, równość możliwości i ochronę mniejszości narodowych. Według 
zaleceń Komisji, mandaty powinny być rozdzielone równomiernie pomiędzy, 

a dopuszczalne odstępstwo od norm nie powinno przekraczać 10%, z wyjąt-

kiem szczególnych okoliczności jak rzadko zaludnione jednostki administra-
cyjne bądź ochrona skupisk mniejszości narodowych. Dodano również, że 

w przypadku ponownego ustalania granic okręgów wyborczych, powinno być 

to dokonywane między innymi bez szkody dla mniejszości narodowych. Co 

więcej, partie polityczne utworzone przez przedstawicieli mniejszości naro-
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dowych powinny mieć zgodę na działanie. Podkreślono także, że przepisy, 

które wprowadzają wyjątki w zakresie kryteriów rozdziału mandatów dla 
partii, które reprezentują mniejszości narodowe, nie są w sprzeczności z zasa-

dą równości
4
. Warto jednak pamiętać, że Kodeks dobrej praktyki w sprawach 

wyborczych nie ma charakteru wiążącego, a jedynie rekomendacyjny.  
Tematyka mniejszości narodowych i etnicznych jest czasem podejmowana 

także podczas spotkań przedstawicieli rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Analizowane są wtedy rozwiązania prawne mające na celu zabezpieczenie 

praw mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych państwach. 
Podkreśla się zawsze, że największe trudności w każdym z państw napotyka 

integracja mniejszości Romów.  

POLSKA – UŁATWIA, ALE NIE GWARANTUJE 

W Polsce istnieje wiele dokumentów prawnych regulujących kwestie praw 

mniejszości narodowych i etnicznych. Artykuł 35 Konstytucji gwarantuje 

polskim obywatelom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych 

wolność w zakresie zachowania oraz rozwoju własnej kultury i języka, trady-
cji oraz obyczajów. Zapewnia również prawo do tworzenia własnych instytu-

cji edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacji służących ochronie tożsamo-

ści religijnej, a także prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczą-
cych ich tożsamości kulturowej

5
. Jednym z istotniejszych dokumentów jest 

ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku O mniejszościach narodowych i etnicz-

nych oraz o języku regionalnym, w której zostało zdefiniowane pojęcie mniej-
szości narodowej. W rozumieniu ustawy to grupa polskich obywateli, która 

jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Polski, w istotny sposób 

odróżnia się od pozostałych obywateli tradycją, kulturą lub językiem oraz 

dąży do ich zachowania, ma świadomość własnej historycznej wspólnoty 
narodowej i chce ją wyrażać oraz chronić, jej przodkowie zamieszkiwali tery-

torium Polski przez co najmniej 100 lat oraz utożsamia się z narodem zorga-

nizowanym we własnym państwie. Dodatkowo w ustawie wymienione są 
mniejszości, które uznaje się za mniejszości narodowe. Są to mniejszość bia-

łoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraiń-

ska oraz żydowska. Mniejszość etniczna jest niemal identycznie zdefiniowana 
jak mniejszość narodowa, z tą różnicą, że mniejszość etniczna nie utożsamia 

się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Zalicza się tutaj 

                                                             
4 Code of Good Practice in Electoral Matters. Guidelines and Explanatory Report.  
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mniejszość karaimską, łemkowską, romską i tatarską
6
. Wedle danych z ostat-

niego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku, w Polsce żyje 
0,6% Ukraińców, 0,2% Niemców, 0,2% Białorusinów, 0,1% Litwinów, 0,1% 

Rosjan, 0,1% Brytyjczyków oraz 0,1% Francuzów
7
. 

Polska postrzegana jest jako państwo, które ułatwia, ale nie gwarantuje re-
prezentantom mniejszości narodowych obecności w parlamencie (brak jest 

stosownych regulacji dotyczących mniejszości etnicznych). W wyborach par-

lamentarnych w 1991 i 1993 roku organizacje reprezentujące mniejszości 

narodowe mogły zgłaszać kandydatów w dowolnym okręgu wyborczym, gdy 
udało im się zebrać minimum 20 000 podpisów (dla pozostałych obywateli 

było to 50 000 podpisów). Poza tym takie komitety nie musiały spełniać wy-

mogu rejestracji w co najmniej pięciu okręgach, aby wystawić swoich kandy-
datów w całym państwie

8
. W 1993 roku dodatkowo wprowadzono przepis 

zwalniający komitety wyborcze mniejszości narodowych z konieczności 

przekroczenia pięcioprocentowego progu wyborczego, aby uzyskać mandat 

na szczeblu okręgowym i siedmioprocentowego, aby uzyskać mandat na po-
ziomie krajowym

9
. Obecnie obowiązujący kodeks wyborczy również przewi-

duje zwolnienie komitetów wyborczych utworzonych przez organizacje 

mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia  pięcioprocentowego progu 
wyborczego

10
. W celu zwolnienia komitetu wyborczego utworzonego przez 

wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości naro-

dowych, muszą one złożyć w Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie 
w tej sprawie (najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów) oraz doku-

ment potwierdzający utworzenie komitetu przez wyborców, którzy są człon-

kami tejże organizacji. Problematyczną kwestią jest, czy zwolnienie komite-

tów wyborczych mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia klauzuli 
zaporowej nie narusza zasady równości prawa wyborczego. Taki przywilej 

uznaje się jednak za przejaw dyskryminacji wyrównawczej, która pozwala 

mniejszościom narodowym na uzyskanie reprezentacji w sejmie
11

. W Polsce 
komitetem wyborczym mniejszości narodowej jest Komitet Wyborczy Wy-
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skiej, Dz. U. 1991, nr 59, poz. 252.  
9 Ustawa z dnia 28 maja 1993 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Dz. U. 1993, nr 45, poz. 205.  
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borców Mniejszość Niemiecka. W 1993 roku zdobyli 3 mandaty, w 1997, 

2001 i 2005 zdobyli 2 mandaty, a w 2007, 2011, 2015 – 1 mandat.  
Biorąc pod uwagę występowanie niewielkich liczebności mniejszości na-

rodowych w Polsce, można stwierdzić, że obecnie funkcjonujące ułatwienia 

związane z problematyką wyborczą dla mniejszości narodowych są wystar-
czające.  

REPUBLIKA CZESKA – NIE MA UŁATWIEŃ, NIE MA UTRUDNIEŃ 

W Republice Czeskiej mówimy o mniejszości romskiej, bułgarskiej, chor-

wackiej, niemieckiej, polskiej, rusińskiej, ruskiej, greckiej, słowackiej, serb-
skiej, ukraińskiej i węgierskiej

12
 oraz od 2013 roku także o białoruskiej 

i wietnamskiej
13

. Według danych spisu powszechnego przeprowadzonego 

w 2011 roku w Republice Czeskiej żyje 93,7% Czechów; 4,9% Morawian; 
1,4% Słowaków; 1,4% Polaków, Niemców, Ukraińców, Ślązaków, Węgrów 

i Romów
14

. Konstytucja Republiki Czeskiej nie odnosi się bezpośrednio do 

problematyki ochrony praw człowieka, w tym ochrony praw mniejszości na-

rodowych
15

. Definicja mniejszości narodowych została zawarta w ustawie 
o prawach mniejszości narodowych. Wedle ustawy jest to wspólnota obywate-

li Republiki Czeskiej, która mieszka na jej terytorium, ale różni się od pozo-

stałych obywateli własną kulturą, językiem i tradycją, a także pochodzeniem 
etnicznym. Grupa ta wyraża chęć uznania jej za mniejszość narodową, a także 

dba o swoją tożsamość i odrębność historyczną
16

.  

Wybory do Izby Poselskiej odbywają się na zasadzie proporcjonalnej. Nie-
zmiennym elementem jest także ustanowienie 5% klauzuli zaporowej dla 

samodzielnie startujących partii
17

, 10% dla koalicji dwóch partii, 15% dla 

                                                             
12 Statut Rady vlády pro národnostní menšiny, http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/statut 

_nova_rada_po_vlade.pdf (dostęp 17.06.2015). 
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14 Sčítánílidu domůabytů 2011.  
15 Ustawa konstytucyjna Czeskiej Rady Narodowej z dnia 16 grudnia 1992 – Konstytucja 

Republiki Czeskiej.  
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17 V. H a w l i k, L. K o p e č e k, Kształt i stabilność czeskich rządów: wpływ systemu par-
tyjnego i systemu wyborczego, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2009, nr 10, s. 9. 
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koalicji trzech partii oraz 20% dla koalicji czterech lub więcej ugrupowań
18

. 

Stosowanie progów wyborczych skutkuje eliminowaniem podmiotów małych, 
mających niewielkie poparcie wśród społeczeństwa. Warto w tym miejscu 

również dodać, że – w przeciwieństwie do polskiej – czeska ordynacja wy-

borcza nie zawiera żadnych specjalnych przywilejów dla kandydatów repre-
zentujących mniejszości

19
. Komitety wyborcze reprezentujące mniejszości 

narodowe, mogą brać udział w wyborach na takich samych zasadach jak po-

zostałe.  

Ciekawym rozwiązaniem w Republice Czeskiej jest również funkcjono-
wanie kaucji wyborczej. Jest to prawnie określony wymóg wpłaty określonej 

sumy pieniędzy niezbędny do tego, aby zarejestrować listę kandydatów
20

. 

W Republice Czeskiej wysokość kwoty została określona na poziomie 20 000 
czeskich koron. Środki są zwracane komitetowi po uzyskaniu 6% poparcia. 

Przyjęcie takiego rozwiązania – nietypowego jak na państwo postkomuni-

styczne – eliminuje te podmioty polityczne, które nie posiadają wystarczająco 

dużych zasobów finansowych bądź odpowiedniego zaplecza politycznego. 
Choć takie rozwiązanie nie jest wycelowane przeciwko mniejszościom naro-

dowym, to jednak w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie mniejszości 

narodowych w czeskiej polityce.  
Biorąc pod uwagę fakt, że w Republice Czeskiej występuje nieco wyższy 

odsetek mniejszości narodowych niż w Polsce, wydaje się konieczne wpro-

wadzenie pewnych udogodnień pozwalających ich przedstawicielom na uzy-
skanie reprezentacji politycznej. Jest to o tyle istotne iż funkcjonowanie klau-

zuli zaporowej oraz konieczność wpłacenia kaucji wyborczej, skutecznie 

utrudnia czy wręcz uniemożliwia zdobycie reprezentacji w parlamencie przez 

przedstawicieli mniejszości narodowych.  

SŁOWACJA – LICZNE MNIEJSZOŚCI, NIELICZNE UŁATWIENIA 

Konstytucja Republiki Słowackiej jak większość konstytucji europejskich 

gwarantuje mniejszościom narodowym prawo do rozwijania własnej kultury, 
propagowania oraz otrzymywania informacji w ojczystym języku, a także do 

zakładania towarzystw oraz instytucji kulturalnych i oświatowych. Wzmianka 

o mniejszościach narodowych i etnicznych pojawia się już w preambule:  

                                                             
18 P. U z i ę b ł o, Wpływ systemów wyborczych na systemy partyjne (wybrane zagadnienia), 

„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 3 s. 76. 
19 W. P e t r o f f, Systemy wyborcze do parlamentu dwunastu europejskich państw postko-

munistycznych, Warszawa 1999, s. 3.  
20 A. Ż u k o w s k i, Z problematyki depozytów wyborczych na świecie, „Studia Biura Ana-

liz Sejmowych Kancelarii Sejmuˮ 2011, nr 3, s. 33. 
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My, Naród Słowacki, pomny politycznego i kulturalnego dziedzictwa swoich przodków 
i stuletnich doświadczeń walk o byt narodowy i własną państwowość, w poczuciu cyrylo-
metodyjskiego dziedzictwa duchowego i historycznej spuścizny Wielkich Moraw, wychodząc 
z naturalnego prawa narodów do samookreślenia, wspólnie z obywatelami państwa należącymi 
do mniejszości narodowych i grup etnicznych, żyjącymi na terytorium Republiki Słowackiej, 

w interesie trwałej pokojowej współpracy z innymi demokratycznymi państwami starając się 
o wprowadzenie w życie demokratycznych form rządów, poręczając wolność życia, rozwoju 
kultury duchowej i gospodarczej, zatem my, obywatele Republiki Słowackiej, uchwalamy za 
pośrednictwem swoich przedstawicieli tę oto Konstytucję21.  

Warto jednak podkreślić, że w Konstytucji dodano również następujący 

zapis:  

Wykonywanie praw obywateli należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych 

gwarantowanych w niniejszej Konstytucji nie może prowadzić do zagrożenia suwerenności 
i jedności terytorialnej Republiki Słowackiej oraz dyskryminacji innych obywateli22.  

Takie nastawienie wynikać może z obawy o rozbudzenie wpływu poli-

tycznego społeczności węgierskiej i zapewnienie jej możliwości domagania 
się terytorialnej autonomii

23
. Wyjaśnienia dla takiego podejścia należy szukać 

w 1920 roku, gdy został podpisany traktat z Trianon ostatecznie kończący 

I wojnę światową. W wyniku jego postanowień Węgry straciły zdecydowaną 
większość swojego terytorium – podzielono go między Austrię, Królestwo 

Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Rumunię i Czechosłowację. Poza granica-

mi państwa pozostało pięć milionów ludności węgierskiej (pozostali nie byli 
Madziarami), a konsekwencje tych działań do dziś wpływają na relacje mię-

dzy państwami. Znaczna część Węgrów, choć nie mówi o tym głośno, posta-

nowienia traktatu uznaje za wielką niesprawiedliwość. Takie podejście prze-

kłada się również na opinie na temat sąsiadów.  
Relacje  między Słowacją a Węgrami w znacznym stopniu zależą od tego, 

kto w danym momencie sprawuje władzę. Vladimir Mečiar i Gyula Horn 

w 1995 roku podpisali traktat o stosunkach dobrosąsiedzkich i przyjaznej 
współpracy, Węgry uznały nienaruszalność granicy ze Słowacją, a Słowacja 

zapewniła, że dbać będzie o prawa mniejszości węgierskiej żyjącej na w tych 

regionach Słowacji, w których żyje najwięcej Węgrów. Choć w niedługim 
czasie strona węgierska ratyfikowała traktat, to Słowacja przyjęła ustawę ję-

zykową, która językowi słowackiemu nadała status jedynego języka urzędo-

wego. Dwa lata później słowacki rząd zaproponował przesiedlenie ludności 

węgierskiej ze Słowacji. Rząd Mikulaša Dziurindy złagodził wspomnianą 

                                                             
21 Konstytucja Republiki Słowackiej z 1.09.1992 r. z późn. zm. 
22 Tamże. 
23 C. J u b e r í a s, Systemy wyborcze i mniejszości narodowe w Europie, „Studia Wybor-

cze” 2014, t.17, s. 34. 
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wcześniej ustawę językową – zezwolono na używanie języków mniejszości 

narodowych. Kolejny spór między państwami pojawił się, gdy w 2001 roku 
została przyjęta na Węgrzech ustawa przyznająca Węgrom przebywającym na 

terytoriach sąsiednich państw możliwość korzystania z węgierskiego szkol-

nictwa, opieki zdrowotnej, przywilejów kulturalnych oraz wyrobienia węgier-
skiego dowodu tożsamości. Władze Słowacji uznały to za otwartą drogę do 

zgłaszania roszczeń terytorialnych. Ostatecznie katalog przywilejów został 

ograniczony, ale zezwolił na korzystanie z nich wszystkim mieszkańcom 

państw sąsiednich bez względu na to jakiej są narodowości
24

. Na Węgrzech 
odbyło się również referendum dotyczące nadania obywatelstwa Węgrom 

mieszkającym w sąsiednich państwach, ale ze względu na zbyt niską fre-

kwencję, nie zostało ono uznane za ważne
25

. W 2009 roku na Słowacji przyję-
to ustawę o języku państwowym, w której przewidziano kary pieniężne za 

niewłaściwe używanie języków mniejszości lub niepoprawne używanie języ-

ka słowackiego, co natychmiast wywołało protest władz węgierskich
26

.  

Przedstawienie pokrótce współczesnych stosunków między Słowacją 
a Węgrami wydaje się być niezbędne dla lepszego zrozumienia rozwiązań 

prawnych stosowanych w zakresie bezpośrednio odnoszącym się do tematyki 

artykułu, tj. prawa wyborczego dotyczącego mniejszości narodowych. Warto 
również zaznaczyć, że w przypadku Słowacji mowa o znacznej liczbie mniej-

szości narodowych, szczególnie węgierskiej. Według spisu powszechnego 

z 2011 roku na Słowacji mieszka 8,5% Węgrów, 2% Romów oraz 0,6% Cze-
chów

27
. Biorąc pod uwagę zaprezentowane wyżej problemy, nie powinno 

dziwić, że Słowacja nie przewiduje jakichkolwiek ułatwień w rywalizacji 

wyborczej dla przedstawicieli mniejszości narodowych. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o słowackiej partii Most-Híd, która powstała w 2009 roku. Nawo-
łuje ona do pojednania słowacko-węgierskiego, tolerancji oraz otwartości 

wobec wszelkich narodowości żyjących na Słowacji. Większość osób w za-

rządzie tego ugrupowania stanowią politycy pochodzenia węgierskiego. 

                                                             
24 M. K o ś k a, Węgierskie duchy przeszłości i nowe dylematy, „Stosunki Międzynarodo-

we”, http://www.stosunki.pl/?q=content/węgierskie-duchy-przeszłości-i-nowe-dylematy, (do-
stęp 26.06.2015).  

25 Referendum w sprawie obywatelstwa dla Węgrów z diaspory, http://wiadomosci.gazeta. 
pl/wiadomosci/1,114873,2430034.html (dostęp 26.06.2015).  

26 J. G r o s z k o w s k i, M. B o c i a n, Konflikt między Bratysławą i Budapesztem wokół 

słowackiej ustawy językowej, „EurActive”, http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/wywiad 
/konflikt-pomidzy-bratysaw-i-budapesztem-woko-sowackiej-ustawy-jzykowej-001386 (dostęp 
26.06.2015).  

27 Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011.  
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W wyborach parlamentarnych w 2010 roku partia zdobyła 8,12% poparcia
28

, 

a w 2012 roku 6,89%
29

. 

WĘGRY – LIDER REGIONU? 

Węgry mogą pochwalić się szerokim katalogiem rozwiązań mających na 

celu wspieranie mniejszości narodowych, także w zakresie reprezentacji poli-
tycznej. W ustawie o prawach mniejszości została wymieniona lista mniejszo-

ści uznanych w tym państwie. Są to mniejszość bułgarska, grecka, chorwacka, 

polska, niemiecka, ormiańska, romska, rumuńska, rusińska, serbska, słowac-

ka, słoweńska i ukraińska
30

. Według spisu powszechnego przeprowadzonego 
w 2011 roku skład narodowościowy Węgier wygląda następująco: Węgrzy 

93,2%; Romowie 3,5%; Niemcy 1,5%; Słowacy 0,3%; Rumuni 0,3%; Chor-

waci 0,3%; inni 0,9%
31

. Mamy więc tu do czynienia z pewnym odsetkiem 
osób niebędących Węgrami.  

Przez wiele lat na Węgrzech funkcjonowała instytucja Rzecznika Mniej-

szości Narodowych i Etnicznych. Do jego zadań należała kontrola oraz bada-

nie nieprawidłowości związanych z prawami mniejszości narodowych i et-
nicznych, a także inicjowanie działań, które miałyby zapobiegać powstawaniu 

problemów w tym obszarze. Mógł się do niego zwrócić każdy, kto uważał, że 

został pokrzywdzony przez przedstawiciela administracji publicznej, samo-
rządowej, członka rządu, pracownika urzędu publicznego, funkcjonariusza 

służb publicznych, sędziego bądź jakąkolwiek inną osobę zatrudnioną w sek-

torze publicznym ze względu na przynależność do mniejszości narodowej lub 
etnicznej. Osoba pełniąca funkcję rzecznika zobowiązana była do podjęcia 

interwencji w sprawach zgłaszanych mu przez obywateli. Rocznie rozpatry-

wał on 400–500 skarg. Zdecydowana większość skarg kierowanych do rzecz-

nika pochodziła od Romów
32

. W nowej konstytucji nie przewidziano tej funk-
cji, pojawiła się za to nowa – Rzecznik Praw Podstawowych, który działa na 

niemal identycznych zasadach jak Rzecznik Mniejszości Narodowych i Et-

nicznych
33

. 

                                                             
28 Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany, http://web.archive.org/ 

 web/20120314231234/http://app.statistics.sk/nrsr_2010/sr/tab3.jsp?lang=sk (dostęp 30.06.2015).  
29 Tamże.  
30 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól.  
31 Népszámlálás 2011.  
32 J. R y z n e r, Polityka Republiki Węgierskiej wobec mniejszości narodowych w świetle 

regulacji prawnych statusu mniejszości (1990–2001), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekono-
micznej w Krakowie” 2004, nr 665, s. 86 

33 Ustawa zasadnicza Węgier z dnia 25.04. 2011 r. 
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Wiele nowych regulacji dotyczących mniejszości narodowych wynika 

z nowelizacji konstytucji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w „Narodowym 
wyznaniu wiary” stanowiącym część konstytucji, znajduje się zapis: „Żyjące 

razem z nami narodowości stanowią część węgierskiej wspólnoty politycznej 

i są czynnikami państwotwórczymiˮ
34

. Ponadto w artykule XXIX zapisane 
jest, że narodowości żyjące na Węgrzech współtworzą państwo i mogą two-

rzyć samorządy lokalne oraz krajowe. Poza tym, niezależnie od przynależno-

ści narodowościowej, każdy obywatel węgierski ma prawo do swobodnego 

wyrażania oraz zachowania swojej tożsamości, używania swojego języka 
ojczystego, używania we własnym języku nazwisk i nazw własnych oraz 

zbiorowych, do oświaty w języku ojczystym i kultywowania własnej kultu-

ry
35

. Intencją autorki niniejszego artykułu nie jest analiza wszelkich instru-
mentów mających na celu ochronę mniejszości narodowych w poszczegól-

nych państwie, a jedynie w zakresie prawa wyborczego, dlatego też wspo-

mniane wyżej dokumenty nie będą tu szczegółowo analizowane.  

Wiele istotnych narzędzi zostało wprowadzonych wraz z nową ustawą wy-
borczą uchwaloną w grudniu 2011 roku. Po raz pierwszy jej przepisy mogły 

być zastosowane podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się 

6 kwietnia 2014 roku. Warto zaznaczyć, że wspomniane zmiany były elemen-
tem szerszych i – w wielu przypadkach – dość kontrowersyjnych reform pra-

wa wyborczego. Wedle nowych przepisów, Węgrzy mogli wybierać 199, a nie 

jak dotychczas 386, posłów. Została zlikwidowana również druga tura wybo-
rów. Aby zarejestrować kandydata w okręgu jednomandatowym (w okręgach 

jednomandatowych wybieranych jest 106 posłów), konieczne jest zdobycie 

poparcia wśród 500 wyborców (wcześniej 750). Pozostali parlamentarzyści 

wybierani są z list krajowych, które mogą tworzyć partie polityczne oraz 
mniejszości narodowe. Listy partyjne tworzą te ugrupowania, którym udało 

się zarejestrować swoich kandydatów w co najmniej 27 jednomandatowych 

okręgach wyborczych, w tym co najmniej dziewięciu powiatach oraz w stoli-
cy. Natomiast listy mniejszości narodowych mogą tworzyć instytucje samo-

rządowe różnych narodów wtedy, gdy ich lista zostanie poparta przez co naj-

mniej 1% tej zarejestrowanych wyborców tej mniejszości (ale nie mniej niż 
1500 osób)

36
. Co więcej, aby dostać się do parlamentu, nie ma tutaj koniecz-

ności przekroczenia  pięcioprocentowego progu wyborczego. Poza tym insty-

tucja, która zgłasza kandydatów ma prawo do jednego mandatu w parlamen-

cie, jeśli uda im się uzyskać co najmniej 1/4 część kwoty Hare. Jeśli jednak 
nie uda się tego osiągnąć, to mają prawo do posiadania rzecznika parlamen-

tarnego. Zostaje nim ta osoba, która uzyskała największą liczbę głosów na 

                                                             
34 Tamże. 
35 Tamże. 
36 2011. évi CCIII. Törvény az országgyűlési képviselők választásáról. 
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krajowej liście kandydatów. Ma on pełnić funkcję adwokata mniejszości na-

rodowych w węgierskim parlamencie. Może wypowiadać się w sprawach 
dotyczących tej grupy obywateli. Choć nie może brać udziału w głosowa-

niach, to jednak może brać udział w debatach parlamentarnych, zwłaszcza 

dotyczących kwestii, które mogą wpłynąć na sytuację mniejszości narodo-
wych. Może także kierować zapytania do członków rządu oraz niektórych 

urzędów, które w swoich kompetencjach mają prowadzenie działań dotyczą-

cych mniejszości narodowych
37

. 

Ustawa wyborcza stanowi również, że wyborcy zarejestrowani jako mniej-
szość, oprócz głosowania na swojego kandydata w okręgu jednomandato-

wym, mogą głosować na listę swojej narodowości bądź na listę partyjną na 

poziomie okręgu wielomandatowego, a o wyborze tym powinni decydować 
w momencie rejestrowania się w spisie narodowości

38
. 

PODSUMOWANIE 

W większości omawianych państw znajdują się konstytucyjne gwarancje 

ochrony praw mniejszości. Dotyczą one poszanowania i zapewnienia wolno-
ści w zakresie zachowania oraz rozwoju własnej kultury, języka, obyczajów 

i tradycji. Państwa mające niewielki odsetek przedstawicieli mniejszości na-

rodowych nie widzą potrzeby tworzenia szczególnych warunków w rywaliza-
cji politycznej dla mniejszości. Taka sytuacja ma miejsce w Republice Cze-

skiej. W Polsce, ze względu na niewielki odsetek mniejszości narodowych, 

ułatwienia wyborcze dla mniejszości narodowych są, ale niewielkie. Choć na 
Słowacji występują bardzo liczne mniejszości narodowe, to – podobnie jak 

w Republice Czeskiej – nie przewidziano tu jakichkolwiek ułatwień dla repre-

zentantów mniejszości narodowych chcących wejść do parlamentu. Wiąże się 

to z występowaniem licznej mniejszości węgierskiej oraz obawami o rozbu-
dzenie politycznego wpływu w tej grupie. Brak ułatwień w procedurze wy-

borczej dla reprezentantów mniejszości narodowych jest elementem szerszej 

polityki władz Słowacji wobec tej grupy obywateli. Największe ułatwienia 
występują na Węgrzech. W tym przypadku jest to również element komplek-

sowej polityki państwa. Węgry gwarantują przedstawicielom mniejszości 

narodowych szereg ułatwień związanych nie tylko z partycypacją wyborczą, 
ale również z funkcjonowaniem w społeczeństwie.  

Widać wyraźnie, że każde z omawianych państw stosuje odmienną polity-

kę wobec mniejszości narodowych, także w zakresie kwestii związanych 

                                                             
37 2012. évi XXXVI. Törvény az Országgyűlésről.  
38 2011. évi CCIII. Törvény az országgyűlési képviselők választásáról.  
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z partycypacją wyborczą. Przyczyn tych odmienności należy szukać nie tylko 

w realizacji bieżącej polityki, ale również w decyzjach podjętych kilkadziesiąt 
lat temu, które do tej pory wpływają na politykę wewnętrzną i zewnętrzną 

poszczególnych państw. 
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Streszczenie 

Problematyka ochrony praw mniejszości narodowych budzi kontrowersje przede wszys-
tkim w tych państwach, w których licznie występuję reprezentanci mniejszości narodowych. 
Szczególnie istotne jest to w obszarze praw politycznych, w tym głównie związanych z wybo-
rami. Niełatwym zadaniem jest takie skonstruowanie prawa wyborczego, aby gwarantowało 
możliwość wpływania na decyzje polityczne wszystkim obywatelom, ale jednocześnie nie 
dopuścić do tego, aby pojawiły się przeszkody w efektywnym rządzeniu.  

W artykule przedstawiono i zanalizowano rozwiązania dotyczące praw wyborczych 
mniejszości narodowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Każde z państw przyjęło 

zupełnie odmienne rozwiązania dotyczące praw tej grupy. W znacznym stopniu są one zależne 
nie tylko od tego jak wiele narodowości występuje w poszczególnych państwach i jak są one 
liczne, ale również od decyzji politycznych, które, choć podjęte kilkadziesiąt lat temu wciąż 
wpływają na relacje między poszczególnymi państwami.  

Słowa kluczowe: prawo wyborcze, mniejszości narodowe, Grupa Wyszehradzka, wybory, 
Polska, Republika Czeska, Węgry, Słowacja 

ELECTORAL LAW OF NATIONAL MINORITIES IN VISEGRAD COUNTRIES 
(summary) 

Protection of rights of national minorities is a controversial issue especially in the countries 
with lots of theirs. Very important are rights concerning voting rights. Designing the electoral 
law to ensure that the opportunity to influence political decisions for all citizens, but does not 
allow this, that there were obstacles to effective governance. The article presented and analyzed 
solutions concerning voting rights of national minorities in the Visegrad countries. Each of the 
countries have adopted very different solutions on the rights of this group. To a large extent 
they depend not only on how many nationalities present in each country and how they are 
numerous, but also on political decisions which, although taken decades ago still affect the 

relations between countries. 

Keywords: electoral law, national minorities, Visegrad Group, elections, Poland, Czech Re-
public, Hungary, Slovakia. 


