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W Europie po 1945 roku zawarto ponad 100 umów dwustron-
nych, w których zamieszczono tzw. klauzule mniejszo�ciowe, tj. prze-
pisy odnosz¹ce siê do praw mniejszo�ci narodowych identyfikuj¹-
cych siê w sferze etniczno-kulturowej z pañstwami zawieraj¹cymi
umowy. Ponadto zainteresowane pañstwa zawar³y tak¿e 13 ró¿nych
dwustronnych porozumieñ reguluj¹cych status mniejszo�ci narodo-
wych, lecz stron¹ ¿adnego z nich nie by³o pañstwo polskie1. O ile
w klauzulach mniejszo�ciowych regulowano g³ównie kwestie praw
jêzykowych i religijnych, to w odniesieniu do porozumieñ zawartych
specjalnie w celu ochrony mniejszo�ci ich tre�æ by³a znacznie bar-
dziej rozbudowana.

Ju¿ w okresie miêdzywojennym istnia³ pewien wzorzec takich
rozwi¹zañ. Wspomnieæ tu mo¿na o polsko-niemieckiej konwencji
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w sprawie Górnego �l¹ska z 15 maja 1922 roku (tzw. konwencji
genewskiej), czy te¿ maj¹cej specyficzny charakter polsko-niemiec-
kiej Deklaracji z 5 listopada 1937 roku.

Dwustronne porozumienia  o prawach mniejszo�ci mo¿na skla-
syfikowaæ na podstawie ró¿nych kryteriów: charakteru porozumieñ,
chronologicznego, kryterium terytorialnego oraz mocy wi¹¿¹cej.

Na podstawie charakteru porozumieñ mo¿na wyró¿niæ nastêpu-
j¹ce ich typy:

1. porozumienia zwi¹zane z by³ymi lub aktualnymi problemami
roszczeñ terytorialnych dotycz¹ce Po³udniowego Tyrolu (umowa de
Gasperi�Gruber z 1946 roku), Szlezwiku (Deklaracja Bonn � Kopen-
haga z 1955 roku), Triestu (Memorandum Londyñskie z 1954 roku
i Traktat z Osimo 1975 roku)2;

2. porozumienia okresu przej�ciowego (deklaracja z 1991 roku
miêdzy Wêgrami i Ukrain¹, deklaracja z 1991 roku miêdzy Wêgra-
mi i Federacj¹ Rosyjsk¹);

3. w³a�ciwe porozumienia o ochronie praw mniejszo�ci (umowa
z 1992 roku miêdzy Wêgrami i S³oweni¹, umowa z 1995 roku miê-
dzy Chorwacj¹ i Wêgrami, uk³ad z 1996 roku miêdzy Chorwacj¹
i W³ochami, umowa miêdzy Ukrain¹ i Republik¹ Federaln¹ Niemiec
z 1996 roku, umowa z 2002 roku miêdzy Federacyjn¹ Republik¹ Ju-
gos³awii a Rumuni¹, umowa z 2003 roku miêdzy Serbi¹ i Czarnogór¹
a Wêgrami, umowa miêdzy Chorwacj¹ oraz Serbi¹ i Czarnogór¹ z 2004
roku, umowa z 2004 roku miêdzy Serbi¹ i Czarnogór¹ a Macedoni¹).

Na podstawie kryterium chronologicznego mo¿na wyró¿niæ po-
rozumienia zawarte:

1. przed 1990 rokiem (umowa de Gasperi�Gruber z 1946 roku
miêdzy W³ochami i Austri¹, deklaracja Bonn � Kopenhaga z 1955
roku miêdzy RFN i Dani¹ oraz dotycz¹ce statutu Triestu a zawarte

1 Polska jest sygnatariuszem 16 traktatów o przyja�ni, wspó³pracy i pomo-
cy wzajemnej, w których zawarto tzw. klauzule mniejszo�ciowe.

2 Porozumienia w sprawie Triestu oraz statutu mniejszo�ci mo¿na trakto-
waæ jako pewn¹ ca³o�æ wynikaj¹c¹ z kolejnych regulacji.
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miêdzy W³ochami i Jugos³awi¹ [Memorandum Londyñskie (1954 roku)
i Traktat z Osimo (1975 roku)]3;

2. po 1990 roku (deklaracja z 1991 roku miêdzy Wêgrami
i Federacj¹ Rosyjsk¹, deklaracja z 1991 roku miêdzy Wêgrami
i Ukrain¹, umowa z 1992 roku miêdzy Wêgrami i S³oweni¹, umowa
z 1995 roku miêdzy Chorwacj¹ i Wêgrami, uk³ad z 1996 roku miê-
dzy Chorwacj¹ i W³ochami, umowa miêdzy Ukrain¹ i Republik¹
Federaln¹ Niemiec z 1996 roku, umowa z 2002 roku miêdzy Fede-
racyjn¹ Republik¹ Jugos³awii a Rumuni¹, umowa z 2003 roku miê-
dzy Serbi¹ i Czarnogór¹ a Wêgrami, umowa miêdzy Chorwacj¹ oraz
Serbi¹ i Czarnogór¹ z 2004 roku, umowa z 2004 roku miêdzy Serbi¹
i Czarnogór¹ a Macedoni¹).

Uwzglêdniaj¹c kryterium terytorialne zwraca uwagê, ¿e prze-
wa¿aj¹c¹ liczbê porozumieñ zawar³y pañstwa po³udniowej i �rodko-
wo-po³udniowej Europy; z 12 pañstw-sygnatariuszy a¿ 9 porozumieñ
zawar³y pañstwa z tego regionu (Austria, Chorwacja, Macedonia,
Rumunia, Serbia i Czarnogóra4, S³owenia, Wêgry i W³ochy). Najwiê-
cej porozumieñ zawar³y Wêgry oraz Serbia i Czarnogóra (po
5 porozumieñ), jak równie¿ W³ochy (4 porozumienia) i Chorwacja
(3 porozumienia). Po dwa porozumienia zawar³y Niemcy, S³owenia
i Ukraina, a po jednym Austria, Dania, Macedonia, Rosja, Rumunia.

3 Zarówno Memorandum Londyñskie, zawarte przez W³ochy i Jugos³awiê
oraz Wielk¹ Brytaniê i USA, jak i traktat z Osimo nie s¹ klasycznymi porozu-
mieniami dwustronnymi o ochronie mniejszo�ci. Jednak¿e za³¹cznik II do Me-
morandum (Statut specjalny) okre�la³ prawa w³oskiej grupy etnicznej w jugos³o-
wiañskiej czê�ci Triestu oraz jugos³owiañskiej grupy etnicznej we w³oskiej czê�ci
Triestu. Status obu grup potwierdza³ Traktat z Osimo (w art 3. i art. 8 oraz
listach ministrów spraw zagranicznych wymienionych w dniu zawarcia traktatu).

4 Uwzglêdniaj¹c tak¿e porozumienia zawarte przez Socjalistyczn¹ Federa-
cyjn¹ Republikê Jugos³awii oraz Federacyjn¹ Republikê Jugos³awii (Federacyj-
na Republika Jugos³awii utworzona zosta³a przez Serbiê i Czarnogórê 27 kwiet-
nia 1992 roku � po rozpadzie SFR Jugos³awii. Z dniem 4 lutego 2003 roku
przekszta³ci³a siê w lu�ny zwi¹zek obu pañstw o nazwie Serbia i Czarnogóra.
W wyniku referendum w Czarnogórze z 21maja 2006 roku, uznanego przez oba
pañstwa i spo³eczno�æ miêdzynarodow¹, nast¹pi rozdzielenie obu pañstw).
W dniu 3 czerwca parlament Czarnogóry proklamowa³ niepodleg³o�æ pañstwa.
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Na podstawie kryterium mocy wi¹¿¹cej formalnie wyró¿niæ mo¿na
dwa typy porozumieñ:

1. deklaratywne (deklaracja Bonn � Kopenhaga, deklaracja Wê-
gry � Ukraina, deklaracja Wêgry � Federacja Rosyjska),

2. wi¹¿¹ce w formie umowy (de Gasperi�Gruber, porozumienia
w sprawie Triestu, Chorwacja � Wêgry, Chorwacja � W³ochy, Chor-
wacja � Serbia i Czarnogóra, Wêgry � S³owenia, Ukraina � RFN,
Serbia i Czarnogóra � Rumunia5, Serbia i Czarnogóra � Wêgry,
Serbia i Czarnogóra � Macedonia).

Sam charakter zawartego porozumienia mo¿e byæ myl¹cy, gdy¿
umowa de Gasperi�Gruber z 1946 roku by³a umow¹ wi¹¿¹c¹,
a zosta³a dopiero zrealizowana w 1972 roku, za� deklaracja Bonn
� Kopenhaga z 1955 roku by³a realizowana od chwili jej wej�cia
w ¿ycie, za� mniejszo�ci w Szlezwiku wielokrotnie powo³ywa³y siê
skutecznie na jej tre�æ.

Zasadniczo odmienny charakter mia³y porozumienia zawarte
przed 1990 rokiem. W du¿ej mierze ich ustalenia wynika³y z okre-
�lonej sytuacji miêdzynarodowej, a ich zawarcie zosta³o w pewnym
sensie wymuszone. Istnieje tak¿e wspólna cecha porozumieñ zawar-
tych przed 1990 rokiem: dotyczy³y one terytoriów swego czasu spor-
nych, które w wyniku decyzji miêdzynarodowych znalaz³y siê
w granicach innego pañstwa. Odnosi³o siê to zarówno do Szlezwiku
(nale¿¹cego do 1920 roku do Prus)6, Tyrolu Po³udniowego (nale¿¹ce-

5 Formalnie porozumienie zawar³a Federacyjna Republika Jugos³awii, lecz
zosta³o ono ratyfikowane przez Serbiê i Czarnogórê w 2004 roku.

6 Mimo uznawania po powstaniu RFN za nierealne przy³¹czenie Po³udnio-
wego Szlezwiku do Danii jeszcze w 1964 roku H. Tychsen � przewodnicz¹cy
g³ównej organizacji duñskiej w Po³udniowym Szlezwiku (Sydslesvigsk Forening
� Stowarzyszenie Po³udniowego Szlezwiku) stwierdza³: �[...] mniejszo�æ duñska
nie traci nadziei na to, ¿e dojdzie kiedy� do ponownego zjednoczenia tej prowin-
cji z Dani¹. Taki jest te¿ cel naszej narodowej, duñskiej pracy w Po³udniowym
Szlezwiku [�] To, ¿e Dania w 1945 roku nie przejê³a Po³udniowego Szlezwiku
by³o policzkiem dla tysiêcy Po³udniowych Szlezwiczan�, �Europa Ethnica� 1964,
H. 2, s. 65; por. te¿ G. Janusz, Polonia w Republice Federalnej Niemiec, Lublin
1990, s. 74�75.
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go do 1919 roku do CK monarchii habsburskiej) oraz Triestu (nale-
¿¹cego do 1945 roku do W³och).

Istotne by³o tu tak¿e nazewnictwo, które nios³o ze sob¹ okre�lo-
ny ³adunek ideologiczny i emocjonalny. Doskonale jest to widoczne
w przypadku Tyrolu Po³udniowego, który we W³oszech konsekwent-
nie by³ okre�lany jako Górna Adyga (Alto Adigio), a nastêpnie jako
autonomiczne prowincje Trydent�Bolzano (Province autonome di
Trento e di Bolzano). Tymczasem w Austrii konsekwentnie stosowa-
no nazwê Tyrol Po³udniowy (Süd Tirol, wzglêdnie Südtirol)7. Dopie-
ro przepisem art. 2 ustawy konstytucyjnej z 18 pa�dziernika 2001
roku w art. 116 Konstytucji W³och wprowadzono nowe oraz rozsze-
rzone okre�lenie tego regionu jako Trydent � Górna Adyga/Tyrol
Po³udniowy (Trentino-Alto Adigio/Südtirol)8. Wyja�niono jednocze�nie
w 2 akapicie art. 116, ¿e Region Trydent � Górna Adyga/Tyrol Po³u-
dniowy sk³ada siê z prowincji autonomicznych Trydent i Bolzano9.

Umowa w sprawie ludno�ci niemieckojêzycznej w Po³udniowym
Tyrolu (tzw. umowa de Gasperi�Gruber lub umowa paryska) zawar-
ta zosta³a 5 wrze�nia 1946 roku miêdzy premierem W³och Alcide de
Gasperi i ministrem spraw zagranicznych Austrii Karlem Grube-
rem. Oba pañstwa uczestniczy³y w rokowaniach pokojowych prowa-
dzonych w Pary¿u. Inicjatorem zawarcia umowy by³a Austria zain-
teresowana ochron¹ ludno�ci niemieckojêzycznej w dawnej prowin-
cji austriackiej. Formalnie umowa zrównywa³a w Po³udniowym Tyrolu
status ludno�ci niemieckojêzycznej i ludno�ci w³oskojêzycznej

7 Nazwa sugerowa³a jednocze�nie przynale¿no�æ pañstwow¹ regionu: na-
zwa Górna Adyga sugerowa³a jednoznacznie wiê� z terytorium W³och, do któ-
rych nale¿y kraina Adygi, podczas gdy nazwa Tyrol Po³udniowy sugeruje jedno-
znacznie oderwanie tego regionu od austriackiego Tyrolu. Identyczny problem
wi¹¿e siê z nazewnictwem: Ukraina Zachodnia oraz Galicja (Ma³opolska)
Wschodnia.

8 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione, (�Gazzetta Ufficiale� n. 248, del 24 ottobre
2001).

9 La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ècostituita dalle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano.
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w prowincji Bolzano oraz w mieszanych narodowo�ciowo gminach
prowincji Trydent. Do g³ównych ustaleñ umowy nale¿a³y:
� ochrona charakteru etnicznego oraz rozwoju kulturalnego i gospo-

darczego grupy ludno�ci mówi¹cej po niemiecku,
� prawo ludno�ci niemieckiej do nauczania ich dzieci w szko³ach

ludowych i �rednich w jêzyku ojczystym,
� prawo do zrównania jêzyka niemieckiego i w³oskiego w urzêdach,

dokumentach urzêdowych oraz w podwójnych nazwach topogra-
ficznych,

� prawo do przywrócenia nazwisk niemieckich zitalianizowanych
w okresie faszystowskim10,

� prawo równego dostêpu ludno�ci niemieckiej do urzêdów11.
Umowa de Gasperi�Gruber zawiera³a tak¿e zobowi¹zanie do

wprowadzenia w obu prowincjach Po³udniowego Tyrolu: Bolzano
i Trydencie, autonomii na zasadzie samorz¹du, obejmuj¹cej w³adzê
ustawodawcz¹ i wykonawcz¹. Zakres autonomii mia³ zostaæ okre�lo-
ny przy udziale ludno�ci niemieckojêzycznej. Tre�æ umowy zosta³a
w³¹czona do traktatu pokojowego z W³ochami zawartego w Pary¿u
10 lutego 1947 roku jako za³¹cznik IV12. Formalne nadanie statusu
autonomicznego regionowi Trydent�Górna Adyga (Trentino�Alto
Adigio) nast¹pi³o na mocy art 108 (obecnie art. 116) Konstytucji
W³och z 27 grudnia 1947 roku13. Formalnie autonomiê okre�li³ tak¿e
statut z 29 stycznia 1948 roku. Mimo takiego okre�lenia statusu
prowincji na rzeczywist¹ realizacjê ustaleñ z umowy de Gaspe-

10 W okresie faszystowskim przeprowadzono italianizacjê Po³udniowego
Tyrolu. Proces ten zosta³ zahamowany w wyniku podpisanej 22 czerwca 1939
roku umowy miêdzy Hitlerem a Mussolinim o przesiedleniu ludno�ci niemiecko-
jêzycznej z Po³udniowego Tyrolu.

11 http://zis.uibk.ac.at/stirol_doku/dokumente/19460905.html
12 Dziennik Ustaw RP1949, nr 50, poz. 378.
13 Costituzione della Repubblica Italiana (�Gazzetta Ufficiale� n. 298,

27 dicembre 1947 con le modifiche apportate dalle Leggi costituzionali 9 febbra-
io 1963, n. 2, 22 novembre 1967, n. 2, 18 ottobre 2001, n. 3, 23 ottobre 2002,
n. 1). Tekst polski: Konstytucja Republiki W³oskiej, t³um. i wstêp Z. Witkowski,
Warszawa 2004.
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ri�Gruber przysz³o poczekaæ a¿ do kolejnej umowy miêdzy Austri¹
a W³ochami. W dniu 29 listopada 1969 roku ministrowie spraw
zagranicznych Austrii (Kurt Waldheim) i W³och (Aldo Moro) podpi-
sali w Kopenhadze dwustronne porozumienie odno�nie statusu Po-
³udniowego Tyrolu oraz kalendarz dzia³añ zwi¹zanych z wprowadze-
niem autonomii zwane potocznie Pakietem14. Umowa ta, ratyfiko-
wana w grudniu 1969 roku przez parlamenty obu pañstw, sta³a siê
podstaw¹ nowej regulacji zawartej w dekrecie Prezydenta W³och
nr 670 z 31 sierpnia 1972 roku o autonomii regionu Trydent
� Bolzano15.

Równie¿ uwarunkowania miêdzynarodowe leg³y u podstaw re-
gulacji statusu mniejszo�ci niemieckiej i duñskiej w Szlezwiku.
Pocz¹tkowo status obu grup regulowany by³ wewnêtrznymi przepi-
sami Kraju Szlezwik-Holsztyn (Po³udniowy Szlezwik) oraz Danii
(Pó³nocny Szlezwik)16. Ustalenia odno�nie statusu mniejszo�ci duñ-
skiej w Po³udniowym Szlezwiku zosta³y wymuszone przez Daniê
w trakcie rokowañ paryskich z pa�dziernika 1954 roku w sprawie
suwerenno�ci RFN (poprzedzone debat¹ w Folketingu z 19 wrze�nia
1954 roku na temat sytuacji mniejszo�ci duñskiej w Po³udniowym
Szlezwiku) i wynika³y m.in. z pogorszenia siê statusu mniejszo�ci
duñskiej w Po³udniowym Szlezwiku z powodu antyduñskiej polityki
ówczesnego premiera rz¹du krajowego Szlezwiku-Holsztynu F. W.
Lübkego w pierwszej po³owie lat 50. XX wieku. Debata w Folketin-
gu i stanowisko Danii w trakcie rokowañ paryskich spowodowa³y
szybk¹ reakcjê kanclerza federalnego Konrada Adenauera i przed-
³o¿enie przez niego oferty podjêcia rozmów na temat sytuacji mniej-
szo�ci w obu czê�ciach Szlezwiku.

14 Tre�æ Pakietu oraz kalendarza dzia³añ przyjêta zosta³a wcze�niej (23
listopada 1969 roku) przez Zgromadzenie Regionalne Trydent-Bolzano.

15 Südtirols Autonomie. Beschreibung der autonomen Gesetzgebungs- und
Verwaltungszuständigkeiten des Landes Südtirol, Sechste Auflage, überarbeitet
von Dr. Ivo Winkler Bozen 2000, s. 14�15; Südtirol�Handbuch 2001, 20. überar-
beitete Auflage, Bozen 2001, s. 18.
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Zasady okre�lone w Deklaracji Kiloñskiej oraz Notyfikacji Ko-
penhaskiej zosta³y prawie w ca³o�ci powtórzone w dokumencie zna-
nym jako Deklaracja Bonn�Kopenhaga z 29 marca 1955 roku. Na
podstawie wcze�niejszych rokowañ niemiecko-duñskich 29 marca
1955 roku rz¹d federalny RFN przyj¹³ dwuczê�ciowy dokument, który
nastêpnie zosta³ uzupe³niony duñskim o�wiadczeniem (z 1 kwietnia
i 7 czerwca 1955 roku), tworz¹c razem trzyczê�ciowy dokument re-
guluj¹cy prawa mniejszo�ciowe w Szlezwiku i obejmuj¹cy:

1. Czê�æ pierwsza:Wyniki rozmów niemiecko-duñskich z 29 marca
1955 roku;

2. Czê�æ druga: Deklaracjê Rz¹du Republiki Federalnej Nie-
miec z 29 marca 1955 roku;

3. Czê�æ trzecia: O�wiadczenie Rz¹du Królestwa Danii z 7 czerw-
ca 1955 roku potwierdzaj¹ce deklaracjê premiera Hansa Christiana
Hansena z 1 kwietnia 1955 roku17.

Zasadniczo charakter umowy miêdzynarodowej ma czê�æ pierw-
sza (Wyniki rozmów niemiecko-duñskich). Do³¹czone do miêdzynaro-
dowych ustaleñ: deklaracja rz¹du RFN i o�wiadczenie rz¹du Danii
s¹ wewnêtrznymi deklaracjami rz¹dów obu pañstw. Jednak¿e
w wyniku rokowañ zawieraj¹ one prawie identyczne w tre�ci ustale-

16 Deklaracja Kiloñska Rz¹du Krajowego Szlezwiku-Holsztynu w sprawie
po³o¿enia mniejszo�ci duñskiej przyjêta zosta³a 26 wrze�nia 1949 roku przez
rz¹d krajowy Szlezwiku-Holsztynu i okre�la³a prawa ludno�ci duñskiej i fryzyj-
skiej w tym kraju zwi¹zkowym. Podobn¹ deklaracjê dla mniejszo�ci niemieckiej
w pó³nocnym Szlezwiku wyda³ 27 pa�dziernika 1949 roku rz¹d duñski (tzw.
Notyfikacja Kopenhaska).

17 G. Janusz, Mniejszo�ci narodowe w Niemczech, w: Byæ Polakiem w Niem-
czech, pod red. A. Wolff-Powêskiej i E. Schulza, Poznañ 2000, s. 114�117; por.
te¿: Beilage: 40 Jahre Bonn-Kopenhagener Erklärungen, �Nordschleswiger�, No.
72, 25. März 1995; Tekst Deklaracji Bonn�Kopenhaga por. Minderheiten im
deutsch-dänischen Grenzbereich, Kiel 1993, s. 232�237; �Nordschleswiger�, No.
72, 25. März 1995, z tym, ¿e pe³n¹ tre�æ trzech dokumentów zawiera tylko
za³¹cznik do tego¿ numeru pisma Niemców z Pó³nocnego Szlezwiku, tj. Nord-
schleswiger. Dokumentacja w jêzyku polskim por. te¿: W. Lesiuk, Duñsko-nie-
mieckie do�wiadczenia w rozwi¹zywaniu problemów etniczno-narodowo�ciowych
na pograniczu z perspektywy polskiej, Opole 1994, s. 126�139.
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nia oraz sta³y siê integraln¹ czê�ci¹ wyników tych rokowañ. Okre�la
to jednoznacznie tre�æ pkt II ust. 3 akapit 2 czê�ci pierwszej (Wyniki
rozmów niemiecko-duñskich), i¿ �Na zakoñczenie niemiecko-duñskich
rozmów do³¹czyli Pan Kanclerz Federalny i Pan Premier w imieniu
swoich rz¹dów nastêpuj¹ce deklaracje�:

Deklaracja niemiecka zosta³a zaakceptowana przez parlamenty:
krajowy Szlezwiku-Holsztynu (Landtag � 31 marca 1955 roku), Danii
(Folketing � 19 kwietnia 1955 roku) oraz federalny Niemiec (Bunde-
stag � 6 czerwca 1955 roku). Dopiero po akceptacji przez Bunde-
stag rz¹d Danii wyda³ 7 czerwca 1955 roku w³asne o�wiadczenie
potwierdzaj¹ce wcze�niejsz¹ deklaracjê premiera H. C. Hansena
z 1 kwietnia 1955 roku.

W pkt. I ustêp 2 pierwszej czê�ci (Wyniki rozmów niemiecko-
duñskich) rz¹d RFN zobowi¹za³ siê do uwzglêdnienia w federalnej
ordynacji wyborczej (BWahlG) odpowiednich regulacji w zakresie
umo¿liwienia udzia³u mniejszo�ciom narodowym w wyborach.
W ustêpie 3 tego punktu zawarte zosta³y zobowi¹zania rz¹du kra-
jowego Szlezwiku-Holsztynu odnosz¹ce siê do:
� wprowadzenia w § 3 krajowej ordynacji wyborczej (LWahlG) zmiany

umo¿liwiaj¹cej mniejszo�ci duñskiej udzia³ w wyborach do Land-
tagu;

� ustalenia wysoko�ci dotacji finansowej dla szkolnictwa duñskiego
na poziomie 80% kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych
w szkolnictwie publicznym18;

� zmian w ordynacji szkolnej, m.in. w zakresie okre�lenia zgodno�ci
egzaminów w duñskich szko³ach mniejszo�ciowych ze szkolnic-
twem niemieckim.

18 Wcze�niej rz¹d krajowy finansowa³ szkolnictwo duñskie w wysoko�ci
50% kosztów rzeczywistych. Po 1955 roku dofinansowanie rzeczywiste wynios³o
80% kosztów (w zwi¹zku z zasad¹ dofinansowania tzw. kosztów przeliczenio-
wych, tj. na 1 ucznia w szkole duñskiej przekazywano równowarto�æ utrzymania
ucznia w szkole niemieckiej. Tymczasem koszty w szko³ach mniejszo�ciowych s¹
znacznie wy¿sze). Spowodowa³o to zmianê w 1985 roku zasad finansowania
szkolnictwa duñskiego poprzez podwy¿szenie dofinansowania do 100% kosztów
przeliczeniowych.
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W pkt II pierwszej czê�ci rz¹d Danii zobowi¹zywa³ siê do reali-
zacji praw mniejszo�ci niemieckiej w duchu okre�lonym w pkt I.

Generalnie deklaracja odwo³ywa³a siê do przepisów Europej-
skiej Konwencji Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolno�ci z 4 listo-
pada 1950 roku, gwarantuj¹c prawa i wolno�ci cz³onkom mniejszo-
�ci (preambu³a do czê�ci drugiej i czê�ci trzeciej). Deklaracja gwa-
rantowa³a cz³onkom mniejszo�ci w czê�ci drugiej (deklaracja Rz¹du
RFN) i czê�ci trzeciej (o�wiadczenie duñskie) prawo m.in. do:
� samokategoryzacji, tj. swobody samookre�lenia narodowego, oraz

zakaz kwestionowania przez urzêdy tej zasady (pkt II. ust. 1 obu
czê�ci),

� swobodnego u¿ywania w³asnego jêzyka w mowie i pi�mie, z tym
¿e wykorzystanie jêzyka w stosunkach urzêdowych uzale¿nia³a od
przepisów ustaw (pkt II ust. 2 obu czê�ci),

� u¿ywania jêzyka mniejszo�ci przed s¹dami i urzêdami admini-
stracji (pkt II ust. 2 obu czê�ci) � po uwzglêdnieniu takiej mo¿-
liwo�ci w ustawach,

� kultywowania religijnych, kulturalnych i zawodowych kontaktów
w pañstwem macierzystym (pkt II ust. 4 czê�ci drugiej i pkt II
ust. 8 czê�ci trzeciej).

Deklaracja jest te¿ nielicznym przypadkiem zobowi¹zania siê
strony do urealnienia skorzystania z praw politycznych (wyborczych)
przez mniejszo�æ.

Podobny charakter mia³o równie¿ przyjêcie regulacji dotycz¹-
cych mniejszo�ci na terytorium Triestu. W wyniku traktatu pokojo-
wego z W³ochami, zawartego w Pary¿u 10 lutego 1947 roku, na
mocy przepisu art. 21 utworzono z granicznego Triestu i okolic Wolne
Terytorium Triestu (Territorio Libero di Trieste, Svobodno tr�aško
ozemlje, Slobodna teritorija Trsta)19. Prawa cz³owieka i podstawowe

19 Dziennik Ustaw RP 1949, nr 50, poz. 378. Wolne Terytorium Triestu
obejmowa³o strefê A okupowan¹ przez wojska brytyjskie i amerykañskie oraz
strefê B okupowan¹ przez wojska jugos³owiañskie. Od maja 1952 roku W³ochy
zosta³y dopuszczone do administrowania stref¹ A � co wywo³a³o ostry sprzeciw
Jugos³awii.
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wolno�ci oraz prawa cywilne i polityczne okre�lono w za³¹czniku VI
pt. Statut Wolnego Terytorium Triestu (art. 4 i art. 5 za³¹cznika),
opieraj¹c je na zasadzie zakazu dyskryminacji. Jako jêzyki urzêdo-
we okre�lono jêzyk w³oski i jêzyk s³oweñski. Przysz³a konstytucja
Wolnego Terytorium Triestu mia³a okre�liæ warunki u¿ywania jêzy-
ka chorwackiego jako trzeciego jêzyka urzêdowego (art. 7 za³¹czni-
ka). Wobec braku wspó³pracy miêdzy zainteresowanymi pañstwami,
faktycznym w³¹czeniem strefy B do Jugos³awii oraz planowanym
przekazaniem przez wojskowe w³adze angloamerykañskie strefy A
dla W³och podpisane zosta³o 5 pa�dziernika 1954 roku Memoran-
dum Londyñskie, które z niewielkimi zmianami na korzy�æ Jugos³a-
wii spowodowa³o ostateczny podzia³ Wolnego Terytorium Triestu
miêdzy W³ochy i Jugos³awiê20. Okre�laj¹c prowizorycznie granice
i zastêpuj¹c w³adze wojskowe cywilnymi Memorandum zawiera³o
tak¿e w Za³¹czniku II (Statut specjalny) okre�lenie praw mniejszo�ci
narodowych, przy czym za³¹cznik okre�la³ prawa etnicznej grupy
w³oskiej i etnicznej grupy jugos³owiañskiej.

Prawa mniejszo�ci narodowych oparte zosta³y na zakazie dys-
kryminacji oraz zasadach okre�lonych w Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka. Gwarantowano obu mniejszo�ciom prawo do nauczania
dzieci w jêzyku ojczystym, tworzenia organizacji o�wiatowych, kul-
turalnych, spo³ecznych i sportowych, wydawania prasy w jêzyku
ojczystym21. Tre�æ praw nawi¹zywa³a do za³¹cznika VI traktatu
pokojowego z 1947 roku.

Ostateczne ustalenie granicy, a tak¿e potwierdzenie praw mniej-
szo�ci narodowych, nast¹pi³o na podstawie zawartego 10 listopada
1975 roku w Osimo (Ankona) Traktatu pomiêdzy Republik¹ W³osk¹

20 Og³oszony 29 sierpnia 1953 roku przez Wielk¹ Brytaniê i USA zamiar
przekazania W³ochom ca³ej w³adzy w strefie A spowodowa³ napiêcie militarne
i polityczne w regionie, które zosta³o za¿egnane rokowaniami w Londynie
i przyjêciem przedmiotowego Memorandum.

21 http://www.skgz.org/slo/memorandum
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i Federacyjn¹ Socjalistyczn¹ Republik¹ Jugos³awii22. Traktat z Osi-
mo przewidywa³ realizacjê praw mniejszo�ci wed³ug zasad paryskie-
go traktatu pokojowego oraz memorandum londyñskiego. Uwzglêd-
nia³ sytuacjê optantów wskazuj¹c jako jedno z rozwi¹zañ wzajemny
transfer ludno�ci. Szczególn¹ rolê przypisywa³ realizacji praw obu
grup okre�lonych w za³¹czniku VI traktatu pokojowego z 1947 roku
(art. 3 traktatu z Osimo) oraz za³¹czniku II do Memorandum Lon-
dyñskiego z 1954 roku (art. 8 traktatu z Osimo). Charakterystyczne
by³o utrzymywanie w traktacie z Osimo okre�lenia etniczna grupa
jugos³owiañska (gruppo etnico jugoslavo), mimo ¿e jednoznacznie
prawa te odnosi³y siê nie do wszystkich narodów by³ej FSR Jugos³a-
wii, ale do osób narodowo�ci s³oweñskiej i, w mniejszym stopniu,
osób narodowo�ci chorwackiej. Po rozpadzie Jugos³awii zarówno
S³owenia jak i Chorwacja potwierdzi³y w 1992 roku sukcesjê praw-
n¹ zobowi¹zañ FSRJ odno�nie porozumieñ i zobowi¹zañ odnosz¹-
cych siê do Triestu.

Efektem nowej sytuacji, zaistnia³ej po rozpadzie FSRJ, by³o
uwzglêdnienie szczególnych praw mniejszo�ci w³oskiej (i wêgierskiej)
najpierw w czê�ci III Podstawowej Karty Konstytucyjnej o Suweren-
no�ci i Niepodleg³o�ci Republiki S³owenii z 25 czerwca 1991 roku23,
a nastêpnie w Konstytucji Republiki S³owenii (art. 5, 11, 64, 80)24.
Te regulacje zwieñczy³o przyjêcie ustawy z 5 pa�dziernika 1994 roku
o samorz¹dowych wspólnotach narodowych, gdzie okre�lono prawa

22 Trattato di Osimo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia Osimo (Ancona) il l0 novembre 1975, (�Gazzetta Ufficia-
le� del 21 marzo 1977, n. 77). Traktat sk³ada³ siê z trzech traktatów i 16
za³¹czonych dokumentów. Dotyczy³ m.in. wytyczenia i uznania granicy, rozli-
czeñ finansowych, wspó³pracy, sytuacji optantów, statusu mniejszo�ci.

23 W³oskiej i wêgierskiej wspólnotom narodowym w Republice S³owenii
i ich cz³onkom gwarantuje siê wszelkie prawa [wynikaj¹ce � G.J.] z Konstytu-
cji Republiki S³owenii i miêdzynarodowych umów (Temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, [Uradni List RS, �t.
1/1991-I]).

24 Ustava Republike Slovenije (Uradni List RS, �t. 33/1991).
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wy³¹cznie mniejszo�ci w³oskiej i wêgierskiej25. Jednocze�nie parla-
ment w³oski przyj¹³ 28 lutego 2001 roku ustawê nr 38 Przepisy
o ochronie s³oweñskiej mniejszo�ci jêzykowej w regionie Friuli�Vene-
zia Giulia26. Niew¹tpliwie wcze�niejsze regulacje znacznie u³atwi³y
przyjêcie ustawowych regulacji praw mniejszo�ci w obu pañstwach.

W�ród zawartych po 1990 roku porozumieñ znajduj¹ siê dwie
deklaracje, które w odró¿nieniu od deklaracji Bonn�Kopenhaga nie
zosta³y w takim stopniu przyjête w praktyce i stanowi³y bardziej
wyraz woli politycznej podpisuj¹cych je pañstw.

Aktywnym uczestnikiem dwustronnych porozumieñ o ochronie
mniejszo�ci po 1990 roku by³y Wêgry. W zakresie regulacji statusu
mniejszo�ci narodowych Wêgry by³y tak¿e liderem w grupie pañstw,
w których po 1989 roku dokona³a siê transformacja ustrojowa.
W du¿ej mierze polityka Wêgier wobec mniejszo�ci na ich teryto-
rium podyktowana by³a d¹¿eniem do zapewnienia takich samych
praw mniejszo�ciom wêgierskim ¿yj¹cym na obszarze tzw. Wielkich
Wêgier (sprzed Traktatu z Trianon z 4 czerwca 1919 roku, w wy-
niku którego utraci³y one 1/3 swojego terytorium). Co prawda nie
uda³o siê podpisaæ odrêbnych porozumieñ o ochronie mniejszo�ci
ze S³owacj¹27 i Rumuni¹28, za� przepisy o ochronie zawarte zosta³y

25 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni List RS, �t. 65/
1994). Mniejszo�ci wêgierska i w³oska okre�lane s¹ jako w³oska i wêgierska
autochtoniczne wspólnoty narodowe (avtohtone italijanske in mad�arske narod-
ne skupnosti).

26 Legge 23 febbraio 2001, n. 38 �Norme per la tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli � Venezia Giulia� (�Gazzetta Ufficiale�
n. 56 dell� 8 marzo 2001).

27 Wed³ug spisu z 1991 roku w S³owacji zamieszkiwa³o 567 296 Wêgrów.
Wed³ug spisu z 2002 roku mniejszo�æ wêgierska liczy³a 520 528 osób � spadek
liczby ludno�ci spowodowany zosta³ w du¿ej mierze emigracj¹ do Wêgier
(http://www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie/namj.htm).

28 Wed³ug spisu z 1992 roku w Rumunii zamieszkiwa³o 1 620 199 Wêgrów
i wyró¿nianych spo�ród nich Szeklerów. Wed³ug spisu z 2002 roku mniejszo�æ
wêgierska liczy³a 1 431 807 osób � spadek liczby ludno�ci spowodowany zosta³
w du¿ej mierze emigracj¹ do Wêgier (por. Volumul I � Populaþiei structura
demografica: Lista tabelelor disponibile: Structura populaþiei dupã etnie � re-
giuni, judeþe ºi medii: http://www.recensamant.ro/).
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w umowach o przyja�ni i wspó³pracy wzajemnej z tymi pañstwami:
ze S³owacj¹ 19 marca 1995 roku, a z Rumuni¹ 16 wrze�nia 1996
roku29.

Tak¿e obie wskazane wy¿ej deklaracje podpisa³y Wêgry. By³y to:
� Deklaracja z 31 maja 1991 roku o zasadach wspó³pracy pomiêdzy

Republik¹ Wêgier i Ukraiñsk¹ Socjalistyczn¹ Republik¹ Radziec-
k¹ w zagwarantowaniu praw narodowych mniejszo�ci30.

� Deklaracja z 11 listopada 1992 roku o zasadach okre�laj¹cych
wspó³pracê miêdzy Republik¹ Wêgier i Federacj¹ Rosyjsk¹ odno-
�nie gwarancji praw narodowych mniejszo�ci31 .

Charakterystycznym by³ okres podpisania obu deklaracji: pocz¹-
tek lat 90. XX wieku, rozpad ZSRR oraz brak w owym czasie wzorów
miêdzynarodowych w zakresie dwustronnej ochrony mniejszo�ci.

Obie deklaracje zawiera³y nastêpuj¹ce wskazanie podstaw praw
mniejszo�ci:

a. oparcie ich na przyjêtych porozumieniach miêdzynarodowych
w zakresie praw cz³owieka w systemie ONZ, KBWE, a w przypadku
deklaracji z Rosj¹ tak¿e Rady Europy32,

b.deklaracja Wêgry�Rosja dodatkowo zawiera³a odniesienie do
Uk³adu o przyja�ni, wspó³pracy i pomocy wzajemnej zawartego
miêdzy stronami 6 grudnia 1991 roku.

W tre�ci deklaracji widoczny by³ wp³ywu regulacji zawartych
w Dokumencie Spotkania Kopenhaskiego Konferencji w sprawie ludz-

29 W traktacie ze S³owacj¹ ochrony mniejszo�ci dot. art. 14 i 15, za�
z Rumuni¹ art. 15.

30 Äåêëàðàö³ÿ ïðî ïðèíöèïè ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ Óêðà¿íñüêîþ Ðàäÿíñüêîþ
Ñîö³àë³ñòè÷íîþ Ðåñïóáë³êîþ òà Óãîðñüêîþ Ðåñïóáë³êîþ ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâ
íàö³îíàëüíèõ ìåíøîñòåé (http://193.193.194.153/cgi-bin/nauonlu.exe?ugod+180342
_t+guest ; http://www.meh.hu/nekh/Magyar/7/dec-uk-e.htm).

31 Declaration on the principles guiding the co-operation between the Repu-
blic of Hungary and the Russian Federation regarding the guarantee of the rights
of national minorities (http://www.htmh.hu/dokumentumok/dec-ru-e.htm).

32 W chwili podpisania deklaracji Rosja nie by³a jeszcze cz³onkiem Rady
Europy.
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kiego wymiaru KBWE z 29 czerwca 1990 roku33. Deklaracje zawie-
ra³y podobny zakres praw i zasad ich ochrony:

a. uznanie praw mniejszo�ci za czê�æ powszechnego systemu
ochrony praw cz³owieka,

b. zasadê realizowania praw indywidualnie lub zbiorowo (we-
spó³ z innymi cz³onkami swej grupy),

c. uznanie, ¿e przynale¿no�æ do mniejszo�ci jest spraw¹ indywi-
dualnego wyboru osoby i nie mog¹ z dokonania takiego wyboru
wynikaæ ¿adne niekorzystne dla danej osoby nastêpstwa,

d. wspieranie przez pañstwa kultywowania przez mniejszo�ci
ich to¿samo�ci etnicznej, religijnej i jêzykowej,

e. zobowi¹zanie do przeciwdzia³ania dyskryminacji oraz praw-
nej ochrony przed przemoc¹ i nienawi�ci¹ na tle etnicznym, religij-
nym lub jêzykowym,

f. zapewnienie rzeczywistego udzia³u mniejszo�ci w ¿yciu pu-
blicznym pañstwa ich osiedlenia,

g. prawo do uczenia siê jêzyka ojczystego i w jêzyku ojczystym
oraz umo¿liwienie pos³ugiwania siê tym jêzykiem w ¿yciu prywat-
nym i publicznym,

h. prawo dostêpu do informacji w jêzyku ojczystym oraz posia-
dania mass mediów w tym jêzyku,

i. prawo u¿ywania swoich imion i nazwisk w brzmieniu jêzyka
ojczystego,

j. wyznawania i praktykowania swojej religii,
k. zakaz asymilacji przymusowej oraz zmiany struktury naro-

dowo�ciowej obszaru zamieszkiwania przez mniejszo�ci w drodze
administracyjnej,

l. zak³adania i utrzymywania w³asnych organizacji oraz stowarzy-
szeñ,

33 Tekst Dokumentu por. m.in. G. Janusz, Raport o sytuacji osób nale¿¹-
cych do mniejszo�ci narodowych i etnicznych w Polsce, Warszawa 1994, s. 50�53;
Ochrona praw osób nale¿¹cych do mniejszo�ci narodowych, red. S. £odziñski,
P. Bajda, Warszawa 1995, s. 67�70.
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m. utrzymywania niezak³óconych kontaktów miêdzy cz³onkami
danej mniejszo�ci w kraju ich osiedlenia, jak równie¿ bêd¹cymi
obywatelami innych pañstw.

W przypadku deklaracji Wêgry�Ukraina za³¹czono do niej Pro-
tokó³ do Deklaracji o zasadach wspó³pracy pomiêdzy Republik¹ Wêgier
i Ukraiñsk¹ Socjalistyczn¹ Republik¹ Radzieck¹ w zagwarantowa-
niu praw narodowych mniejszo�ci (Ïðîòîêîë äî Äåêëàðàö³¿ ïðî ïðèíöèïè

ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ Óêðà¿íñüêîþ Ðàäÿíñüêîþ Ñîö³àë³ñòè÷íîþ

Ðåñïóáë³êîþ òà Óãîðñüêîþ Ðåñïóáë³êîþ ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâ íàö³îíàëüíèõ

ìåíøîñòåé) przewiduj¹cy utworzenie Komisji Mieszanej sk³adaj¹cej
siê z równej liczby przedstawicieli w³adz pañstwowych. W Komisji
Mieszanej przewidziano równie¿ uczestnictwo przedstawicieli mniej-
szo�ci wêgierskiej i ukraiñskiej. Komisja mia³a spotykaæ siê dwa
razy w roku odbywaj¹c swoje obrady kolejno na Wêgrzech lub
w Ukrainie.

Kolejne porozumienia mia³y ju¿ charakter dwustronnych umów
wi¹¿¹cych ich strony. Zapocz¹tkowa³o je zawarcie przez Wêgry
i S³oweniê Umowy o okre�leniu specjalnych praw s³oweñskiej mniej-
szo�ci w Republice Wêgierskiej i wêgierskiej wspólnoty narodowej
w Republice S³owenii (Lublana, 6 listopada 1992 roku)34. Niew¹tpli-
wie na jej tre�æ i charakter wp³ynê³a akceptacja przez oba pañstwa-
-sygnatariusze konieczno�ci regulacji praw mniejszo�ci narodowych
oraz zainteresowanie jak najszerszym rozwi¹zaniem ich statusu.
W przypadku S³owenii decyduj¹ce by³o uznanie dwóch mniejszo�ci:
w³oskiej i wêgierskiej za podmiot polityki pañstwa � co znalaz³o
odzwierciedlenie w przepisach Konstytucji (art. 5, 11, 64, 80). Wê-
gry, d¹¿¹c z kolei do jak najszerszego zapewnienia praw swoim
rodakom ¿yj¹cym na obczy�nie, by³y zainteresowane wskazaniem
jako modelu praw mniejszo�ci narodowych w³asnych rozwi¹zañ,

34 Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manj�ine
v Republiki Mad�arski in mad�arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji
sestavljen v Ljubljani dne 6. novembra 1992 (Uradni List RS 23/93; Mednarodne
Pogodbe �t. 6/93).
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które z kolei mog³yby byæ wykorzystane jako argument odno�nie
prowadzenia przez inne pañstwa pozytywnej polityki wobec zamiesz-
ka³ej w nich mniejszo�ci wêgierskiej. Tym samym by³y zaintereso-
wane zawarciem dwustronnego porozumienia o ochronie mniejszo-
�ci. Interesuj¹cy by³ natomiast charakter tego rozwi¹zania, czyli
zawarcie umowy o wi¹¿¹cej mocy prawnej. Takie rozwi¹zanie wska-
za³o bowiem mo¿liwo�æ zawierania porozumieñ o prawach mniej-
szo�ciowych znacznie szerszych od dotychczasowych deklaratyw-
nych form.

Porozumienie to zapocz¹tkowa³o zawieranie od 1995 roku kolej-
nych porozumieñ tego typu, których stronami by³y Chorwacja,
Macedonia, Republika Federalna Niemiec, Rumunia, Serbia i Czar-
nogóra, S³owenia, Ukraina, Wêgry, W³ochy. Porównuj¹c ich tre�æ
widaæ wyra�ny wp³yw regulacji wynikaj¹cych z wspomnianego Do-
kumentu Kopenhaskiego KBWE oraz porozumienia wêgiersko�s³o-
weñskiego na porozumienia z innymi pañstwami, a po�rednio na
porozumienia zawarte przez pañstwa trzecie w obszarze regionu
ba³kañskiego. Porozumienia o prawach mniejszo�ci mia³y generalnie
charakter równowa¿ny, tzn. dotyczy³y dwóch mniejszo�ci zwi¹za-
nych etnicznie z pañstwami�sygnatariuszami. Jedynym porozumie-
niem reguluj¹cym prawa tylko jednej mniejszo�ci by³a umowa miê-
dzy Ukrain¹ i Republik¹ Federaln¹ Niemiec z 1996 roku, która
dotyczy³a tylko praw mniejszo�ci niemieckiej na Ukrainie.

W�ród tych porozumieñ by³y:
� Umowa miêdzy Republik¹ Chorwack¹ i Republik¹ Wêgiersk¹

o ochronie wêgierskiej mniejszo�ci w Republice Chorwackiej i chor-
wackiej mniejszo�ci w Republice Wêgierskiej (Budapeszt, 5 kwiet-
nia 1995 roku)35,

35 Sporazum izmeðu Republike Hrvatske i Republike Maðarske o zaštiti
maðarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Maðar-
skoj, sastavljeno u Osijeku, dana 5. travnja 1995., (Narodne Novine � Medjuna-
rodni Ugovori br 8/1995).
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� Umowa miêdzy Ukrain¹ i Republik¹ Federaln¹ Niemiec o wspó³-
pracy w sprawie osób niemieckiego pochodzenia mieszkaj¹cych na
Ukrainie (Kijów, 3 wrze�nia 1996 roku)36,

� Uk³ad miêdzy Republik¹ Chorwack¹ i Republik¹ W³osk¹ o pra-
wach mniejszo�ci (Zagrzeb, 5 listopada 1996 roku)37,

� Umowa miêdzy Federalnym Rz¹dem Federacyjnej Republiki Jugo-
s³awii a Rz¹dem Rumunii o wspó³pracy w zakresie ochrony mniej-
szo�ci narodowych (Belgrad, 4 listopada 2002 roku)38,

� Umowa miêdzy Serbi¹ i Czarnogór¹ a Republik¹ Wêgiersk¹
o ochronie praw wêgierskiej mniejszo�ci narodowej mieszkaj¹cej
w Serbii i Czarnogórze i serbskiej mniejszo�ci narodowej mieszka-
j¹cej w Republice Wêgierskiej (Budapeszt, 21 pa�dziernika 2003
roku)39,

� Umowa miêdzy Serbi¹ i Czarnogór¹ a Republik¹ Macedonii
o ochronie praw serbskiej i czarnogórskiej mniejszo�ci narodowej
w Republice Macedonii i macedoñskiej mniejszo�ci narodowej
w Serbii i Czarnogórze (Skopje, 6 lipca 2004 roku)40,

36 Óãîäà ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ôåäåðàòèâíîþ Ðåñïóáë³êîþ Í³ìå÷÷èíà ïðî
ñï³âïðàöþ ó ñïðàâàõ îñ³á í³ìåöüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ ïðîæèâàþòü â Óêðà¿í³, â÷èíåíî
â ì.Êèºâ³ 3 âåðåñíÿ 1996 ðîêó (Óãîäà N 276_002 â³ä 03/09/1996 ðàòèô³êîâàía Çàêîíîì
N 493/97-ÂÐ â³ä 18.07.97); por. te¿ �Bundesgesetzblatt� T. II 1998, S. 87.

37 Ugovor izmeðu Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima
manjina, saèinjeno u Zagrebu, 5. studenog 1996. godine (Narodne Novine
� Medjunarodni Ugovori br. 15/1997); por. te¿: Trattato tra la Repubblica italia-
na e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, Fatto a Zagabria il
5 novembre 1996 (�Gazzetta Ufficiale� n. 104, del 7 maggio 1998).

38 Sporazum izmeðu Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade
Rumunije o saradnji u oblasti za�tite nacionalnih manjina, potpisan 4. novem-
bra 2002. u Beogradu (Slu�beni List SCG, Miedjunarodni Ugovori br. 14/2004,
br. ugovora 52).

39 Sporazum izmeðu Srbije i Crne Gore i Republike Maðarske o za�titi prava
maðarske nacionalne manjine koja �ivi u Srbiji i Crnoj Gori i srpske nacionalne
manjine koja �ivi u Republici Maðarskoj potpisan 21. oktobra 2003. godinie u Bu-
dimpe�ti (Slu�beni List SCG, Miedjunarodni Ugovori br. 14/2004, br. ugovora 53).

40 Sporazum izmeðu Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije o za�titi
srpske i crnogorske nacionalne manjine u Republici Makedoniji i makedonske
nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori, potpisan 6. jula 2004. godinie u Skopje
(Slu�beni List SCG, Miedjunarodni Ugovori br. 6/2005, br. ugovora 36).
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� Umowa miêdzy Republik¹ Chorwack¹ a Serbi¹ i Czarnogór¹
o ochronie praw mniejszo�ci chorwackiej w Serbii i Czarnogórze
i serbskiej i czarnogórskiej mniejszo�ci w Republice Chorwackiej
(Belgrad, 15 listopada 2004 roku)41.

Porozumienia te traktowa³y dwustronn¹ ochronê mniejszo�ci jako
element miêdzynarodowego systemu ochrony praw cz³owieka oraz
ochrony praw mniejszo�ci narodowych. Dlatego te¿ odwo³ywano siê
do dokumentów wi¹¿¹cych i deklaratywnych ONZ, KBWE/OBWE
oraz Rady Europy � co by³o wyra�nie podkre�lane w preambu³ach
do porozumieñ. W swojej tre�ci zawarte porozumienia by³y do�æ
podobne i zawiera³y nastêpuj¹ce regulacje:

a. zasadê realizowania praw indywidualnie lub zbiorowo (we-
spó³ z innymi cz³onkami swej grupy),

b. uznanie, ¿e przynale¿no�æ do mniejszo�ci jest spraw¹ indywi-
dualnego wyboru osoby i nie mog¹ z dokonania takiego wyboru
wynikaæ ¿adne niekorzystne dla danej osoby nastêpstwa,

c. wspieranie przez pañstwa kultywowania przez mniejszo�ci
ich to¿samo�ci etnicznej, religijnej i jêzykowej, w tym niekomercyj-
nych wydawnictw dla potrzeb mniejszo�ci,

d. udzielanie przez pañstwo pomocy finansowej i innej niezbêd-
nej do ochrony to¿samo�ci kulturowo-etnicznej,

e. zobowi¹zanie do przeciwdzia³ania dyskryminacji oraz praw-
nej ochrony przed przemoc¹ i nienawi�ci¹ na tle etnicznym, religij-
nym lub jêzykowym,

f. zapewnienie rzeczywistego udzia³u mniejszo�ci w ¿yciu pu-
blicznym pañstwa ich osiedlenia,

41 Sporazum izmeðu Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o za�titi prava
hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici
Hrvatskoj, sastavljeno u Beogradu, 15. studenoga 2004. (Narodne Novine
� Medjunarodni Ugovori br.: 3/.2005; por. te¿: Sporazum izmeðu Srbije i Crne
Gore i Republike Hrvatske o za�titi prava srpske i crnogorske manjine u Republi-
ci Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori saèinjen u Beogradu
15. novembra 2004. godinie, Slu�beni List SCG, Miedjunarodni Ugovori br.
3/2005, br. ugovora 19).
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g. prawo do uczenia siê jêzyka ojczystego i w jêzyku ojczystym
na wszystkich poziomach kszta³cenia, wymianê nauczycieli i pomocy
dydaktycznych, a je�li to nie bêdzie mo¿liwe to wprowadzenie kszta³-
cenia dwujêzycznego lub dodatkowych zajêæ z jêzyka ojczystego42,

h. ujêcie nauczania jêzyka, historii i kultury mniejszo�ci oraz
ich narodów macierzystych w programach nauczania w szko³ach
przeznaczonych dla wiêkszo�ci,

i. umo¿liwienie pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym w ¿yciu
prywatnym i publicznym oraz zapisu imion i nazwisk w brzmieniu
jêzyka ojczystego,

j. prawo do u¿ywania na terenach historycznie zamieszka³ych
przez mniejszo�ci jêzyka ojczystego w organach samorz¹du teryto-
rialnego, s¹dach i innych organach publicznych oraz stosowania
w tych jêzykach nazewnictwa topograficznego (Wêgry � S³owenia
art. 4; Wêgry � Chorwacja art. 4; Wêgry � Serbia i Czarnogóra
art. 5 ust. 3�5; Chorwacja � Serbia i Czarnogóra art. 6; Macedonia
� Serbia i Czarnogóra art. 3),

k. prawo dostêpu do informacji w jêzyku ojczystym oraz posia-
dania mass mediów w tym jêzyku,

l. wspieranie badañ naukowych o historii i kulturze mniejszo�ci
narodowych,

m. wspieranie na terenach tradycyjnego osiedlenia mniejszo�ci
rozwoju ekonomicznego i zapobieganie emigracji cz³onków mniejszo-
�ci z przyczyn ekonomicznych,

n. wyznawania i praktykowania swojej religii, w tym tak¿e spra-
wowanie pos³ug religijnych w jêzyku ojczystym,

o. utrzymywania niezak³óconych kontaktów miêdzy cz³onkami
danej mniejszo�ci w kraju ich osiedlenia, jak równie¿ bêd¹cymi
obywatelami innych pañstw,

42 Dwujêzyczne i dodatkowe kszta³cenie w jêzyku ojczystym przewidywa³a
umowa chorwacko-wêgierska i opiera³a siê niew¹tpliwie na znanych obu stro-
nom zasadach kszta³cenia dwujêzycznego i dodatkowego w Burgenlandzie (Au-
stria), w którym uczestnicz¹ dzieci narodowo�ci chorwackiej i wêgierskiej.
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p. zapewnienie cz³onkom mniejszo�ci w organach samorz¹du
terytorialnego, i innych organach publicznych udzia³u w tworzeniu
prawa dotycz¹cego ich statusu,

q. prawo do udzia³u w ¿yciu politycznym, w tym na poziomie
samorz¹dowym (Wêgry � Ukraina ust. 5; Chorwacja � Serbia
i Czarnogóra, art. 9; Wêgry � Serbia i Czarnogóra art. 8; Federalna
Republika Jugos³awii � Rumunia art. 7; Chorwacja � Serbia i Czar-
nogóra art. 9),

r. zakaz asymilacji przymusowej oraz zmiany struktury narodo-
wo�ciowej obszaru zamieszkiwania przez mniejszo�ci w drodze ad-
ministracyjnej,

s. zak³adania i utrzymywania w³asnych organizacji oraz stowa-
rzyszeñ,

t. uznanie, ¿e ¿adne z postanowieñ zawartych porozumieñ nie
stanowi podstawy do naruszania integralno�ci terytorialnej którego-
kolwiek z partnerów porozumienia.

Mimo szerokiego katalogu praw charakterystyczne by³o to, ¿e
tylko w piêciu porozumieniach okre�lono prawo mniejszo�ci do u¿y-
wania na terenach historycznie przez nie zamieszka³ych jêzyka ojczy-
stego w organach samorz¹du terytorialnego, s¹dach i innych organach
publicznych oraz stosowania w tych jêzykach nazewnictwa topogra-
ficznego. Tak¿e piêæ porozumieñ przewidywa³o prawo do udzia³u mniej-
szo�ci w ¿yciu politycznym, w tym na poziomie samorz¹dowym.

Porozumienia generalnie nie definiowa³y podmiotu ochrony
wskazuj¹c tylko imiennie jakie mniejszo�ci objête s¹ przepisami
porozumienia. Tylko w umowie ukraiñsko-niemieckiej zdefiniowano
w art. 1 podmiot ochrony okre�laj¹c go nastêpuj¹co:

�Do osób niemieckiego pochodzenia, które mieszkaj¹ na Ukra-
inie dla celów niniejszej Umowy zalicza siê:

1) obywateli Ukrainy, którzy stale zamieszkuj¹ na terytorium
Ukrainy i uznaj¹ siebie za nale¿¹cych do niemieckiej mniejszo�ci
narodowej z powodu etnicznych, kulturowych, jêzykowych i religij-
nych cech;
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2) osoby niemieckiego pochodzenia, które w latach 1992�1995
przesiedli³y siê na sta³e miejsce zamieszkania na Ukrainie;

3) osoby niemieckiego pochodzenia i ich potomkowie, którzy byli
przymusowo przesiedleni z terytorium Ukrainy i powrócili na Ukra-
inê do czasu przyjêcia tej Umowy�.

Do�æ specyficzny charakter mia³a umowa chorwacko-w³oska,
która odnosi³a g³ównie regulacje do ochrony praw mniejszo�ci w³o-
skiej na terenie Chorwacji (art. 1�7) oraz zawiera³a gwarancjê praw
mniejszo�ci chorwackiej na terenie Regionu Molise (art. 8). Tre�æ tej
umowy wyra�nie nawi¹zywa³a do podzia³u Wolnego Terytorium
Triestu (choæ ta nazwa nie pojawia siê w umowie) poprzez zobowi¹-
zanie siê Chorwacji do zapewnienia tych samych praw, które posia-
da³a mniejszo�æ w³oska w by³ej strefie B, w³¹czonej do terytorium
Chorwacji, dla pozosta³ej ludno�ci w³oskiej na ca³ym terytorium
pañstwa (art. 3). Chorwacja zobowi¹zywa³a siê do zapewnienia
swobodnego przep³ywu osób narodowo�ci w³oskiej miêdzy Chorwacj¹
i S³oweni¹, utrudnionych z powodu powstania granicy pañstwowej
(art. 5). To zobowi¹zanie mia³o jednostronny charakter i dotyczy³o
tylko u³atwieñ w przyjazdach na teren Chorwacji, gdy¿ stron¹ tej
umowy nie by³a przecie¿ S³owenia, która tak¿e winna wyraziæ swoj¹
zgodê na dwustronne u³atwienia w ruchu osobowym. Jednocze�nie
Chorwacja zobowi¹za³a siê do ochrony praw obywateli s³oweñskich
narodowo�ci w³oskiej zatrudnionych na terenie Chorwacji (art. 7).

Niektóre porozumienia przewidywa³y instytucjonalizacjê ochro-
ny mniejszo�ci na poziomie dwustronnym poprzez powo³ywanie
Miêdzyrz¹dowych (Mieszanych) Komisji zajmuj¹cych siê problema-
mi mniejszo�ci. Jako zasadê przyjêto parytet przedstawicieli obu
stron, udzia³ przedstawicieli mniejszo�ci narodowych objêtych poro-
zumieniem oraz podejmowanie decyzji na zasadzie consensusu.
Najczê�ciej okre�lano te¿ czêstotliwo�æ prac komisji. Komisje takie
powo³ane zosta³y na podstawie:
� deklaracji Wêgry�Ukraina (Protokó³ do deklaracji � bez okre�la-

nia czêstotliwo�ci obrad),
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� umowy Wêgry�S³owenia (art. 15 � okre�lenie czêstotliwo�ci obrad
na dwa razy w roku),

� umowy Wêgry�Chorwacja (art. 16 � okre�lenie czêstotliwo�ci ob-
rad na co najmniej raz w roku),

� umowy miêdzy Jugos³awi¹ i Rumuni¹ (art. 11 � okre�lenie czêsto-
tliwo�ci obrad na co najmniej raz w roku),

� umowy miêdzy Macedoni¹ a Serbi¹ i Czarnogór¹ (art. 14 � Komi-
sja zbieraæ siê mia³a w miarê potrzeby, ale nie rzadziej ni¿ raz w
roku),

� umowy miêdzy Chorwacj¹ a Serbi¹ i Czarnogór¹ (art. 16 � okre-
�lenie czêstotliwo�ci obrad na co najmniej raz w roku).

Poszczególne porozumienia okre�la³y tak¿e okres ich obowi¹zy-
wania. Porozumienia zawierano na lat 5 z automatycznym przed³u-
¿eniem obowi¹zywania na kolejne 5 lat, je�li ¿adna ze stron na
6 miesiêcy przed up³ywem tego okresu nie wypowie umowy. Takie
klauzule znalaz³y siê w porozumieniach: Wêgry�S³owenia (art. 17),
Wêgry�Chorwacja (art. 18), Ukraina�RFN (art. 16), Jugos³awia�Ru-
munia (art. 16), Macedonia�Serbia i Czarnogóra (art. 16). Umowa
Chorwacji z Serbi¹ i Czarnogór¹ zawarta zosta³a co prawda na czas
nieokre�lony, ale mog³a byæ wypowiedziana na drodze dyplomatycz-
nej ze skuteczno�ci¹ po 6 miesi¹cach od notyfikacji (art. 18).

Zawarte porozumienia dwustronne uzupe³nia³y przyjête zobo-
wi¹zania miêdzynarodowe, do których odwo³ywa³y siê czêsto w swoich
preambu³ach, a jednocze�nie wzmacnia³y ochronê w systemie prawa
wewnêtrznego, staj¹c siê w czê�ci przypadków impulsem do przyjê-
cia nowych rozwi¹zañ. Charakterystycznym jest, ¿e w zdecydowanej
wiêkszo�ci pañstw zawieraj¹cych te porozumienia istnia³ dobrze
rozwiniêty system regulacji prawnych odno�nie praw mniejszo�ci
lub te¿ by³ on w trakcie tworzenia. W tym zakresie nale¿y wskazaæ,
¿e w najszerszym zakresie regulacje takie zawiera ustawodawstwo
Chorwacji, Rosji, S³owenii i Wêgier. Tworzone s¹ regulacje odnosz¹-
ce siê do praw mniejszo�ci na terenie Serbii i Czarnogóry oraz
Macedonii. W³a�ciwie spo�ród 13 pañstw sygnatariuszy wszystkie
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mia³y regulacje odnosz¹ce siê do ochrony praw mniejszo�ci b¹d�
w postaci ustaw chroni¹cych prawa wszystkich, wzglêdnie poszcze-
gólnych mniejszo�ci (Austria, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Ma-
cedonia, Rosja, S³owenia, Ukraina, Wêgry, W³ochy) lub te¿ regulacji
na poziomie lokalnym (Niemcy), wzglêdnie odno�nie praw o�wiato-
wych (Rumunia). W³a�ciwie brak regulacji ustawowych wystêpuje
tylko na terenie Danii.

Zasadniczym pytaniem pozostaje na ile porozumienia dwustron-
ne stanowi¹ now¹ jako�æ w regulacji praw mniejszo�ciowych. Pro-
blemem istotnym pozostaje fakt, ¿e pañstwa wprowadzaj¹c regula-
cje praw mniejszo�ci uwzglêdniaj¹ prawa swoich obywateli. W efek-
cie mamy do czynienia przy regulacji praw mniejszo�ci ze swoist¹
dychotomi¹: pañstwo adresuje prawa do swoich obywateli, którzy
jednocze�nie wykazuj¹ wiê� etniczno-kulturow¹ z innym pañstwem
wyra¿aj¹cym tak¿e zainteresowanie kultywowaniem przez tych oby-
wateli ich to¿samo�ci oraz adresuj¹cym wobec nich swoj¹ politykê.
Problem ten dostrzega siê przy wielostronnej regulacji praw mniej-
szo�ci na poziomie miêdzynarodowym. Podstawowy akt prawny na
naszym kontynencie Konwencja ramowa o ochronie mniejszo�ci na-
rodowych Rady Europy okre�la w art. 21

�¯adnego z postanowieñ niniejszej konwencji ramowej nie mo¿-
na interpretowaæ jako przyznaj¹cego prawo do anga¿owania siê
w jak¹kolwiek dzia³alno�æ lub prowadzenia jakichkolwiek dzia³añ
sprzecznych z podstawowymi zasadami prawa miêdzynarodowego,
w szczególno�ci suwerennej równo�ci, integralno�ci terytorialnej
i politycznej niezale¿no�ci pañstw�43 .

Jednocze�nie artyku³ 18 ust. 1 Konwencji wskazuje na celowo�æ
zawierania miêdzy zainteresowanymi pañstwami umów dwustron-
nych w przedmiocie ochrony praw mniejszo�ci narodowych. Tego
typu umowy pozwalaj¹ na wyeliminowanie wzajemnych animozji
i traktowania mniejszo�ci jako swoistej forpoczty obcych interesów.

43 Dziennik Ustaw RP 2002, nr 22, poz. 209.
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Nie jest przypadkiem, ¿e nie dosz³o do zawarcia umowy dwustron-
nej o ochronie mniejszo�ci miêdzy Wêgrami a S³owacj¹ oraz Rumu-
ni¹. Tak¿e w tych dwóch pañstwach wzbudzi³o najwiêksze obiekcje
wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2001 roku Karty Wêgra. Nie wy-
wo³a³ ten fakt natomiast wiêkszego odzewu na terenie Austrii,
Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, S³owenii i Ukrainy44.

Porozumienia dwustronne pozwalaj¹ na okre�lenie granic poli-
tyki pañstwa wobec rodaków na obczy�nie. Dzisiaj sytuacja mniej-
szo�ci narodowych w stosunkach miêdzynarodowych ma zdecydowa-
nie lepsze odniesienie ni¿ jeszcze kilka lat temu. Niew¹tpliwie przy-
czyni³y siê do tego regulacje i dzia³alno�æ Rady Europy oraz OBWE.
Istotny wk³ad mia³y równie¿ porozumienia dwustronne i to zarówno
adresowane wy³¹cznie do praw mniejszo�ci jak i traktaty o przyja�-
ni, wspó³pracy i pomocy wzajemnej zawieraj¹ce tak¿e tzw. klauzule
mniejszo�ciowe.

44 Karta Wêgra dawa³a obywatelom innych pañstw narodowo�ci wêgier-
skiej m.in. prawo do pomocy finansowej na naukê jêzyka wêgierskiego, do trzy-
miesiêcznej legalnej pracy (wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym)
i do bezp³atnego studiowania na Wêgrzech. W czerwcu 2002 roku zmodyfikowa-
no tre�æ preambu³y, usuwaj¹c z niej kontrowersyjny zapis o zjednoczonym naro-
dzie wêgierskim. Zmieniono tak¿e niektóre przepisy, wzbudzaj¹ce najwiêksze
kontrowersje.
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TWO-SIDED AGREEMENTS ABOUT MINORITY
RIGHTS AS A NEW QUALITY OF PROTECTION

OF MINORITIES IN EUROPE AT THE TURN
OF XX AND XXI CENTURY

SUMMARY

After 1945 there were concluded over 100 two-sided agreements,
which contained so called minority clauses, which means regula-
tions referring to the rights of ethnic minorities. Moreover, the
countries concluded 13 different two-sided agreements about the
status of ethnic minorities. In minority clauses mainly the language
and religion rights were regulated, whereas the content of specially
concluded agreements concerning the protection of minorities was
much more extended. The agreements referred to the accepted in-
ternational agreements about human rights in UN, Council of Eu-
rope or OSCE system. Generally all of them protect language rights
of minorities, including the right to learn the native language and
in the native language, use native language in private and public
life and write names and surnames in it and partially the right to
use it in local governments, courts and other public places and also
use geographic names in native language in the areas, that had
been previously inhabited by this minority.

The concluded agreements supplemented the accepted inter-
national obligations and in the same time strengthened the protec-
tion of internal law, becoming the impulse to find new solutions.
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