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I. ВСТУП
 

З початку 1990-х років як у міжнародному, 

так і в національному праві країн Європи, 

було розроблено нормативно-правову 

базу для захисту прав національних 

меншин. На міжнародному рівні 

провідною установою стала Рада Європи, 

під егідою якої було затверджено два 

міжнародно-правові документи про 

національні меншини. Цілком очевидно, 

що Рамкова конвенція про захист 

національних меншин (РКНМ) є 

стрижневою частиною цієї нормативно-

правової бази, яка суттєво вплинула на 

запровадження змін у правовому захисті 

національних меншин у багатьох 

європейських державах. У цьому 

відношенні висновки та тематичні 

коментарі,оприлюднені Консультативним 

комітетом Рамкової конвенції (ККРК), що 

здійснює нагляд за її дотриманням, надали 

корисні рекомендації щодо вдосконалення 

захисту національних меншин. 

Європейська хартія регіональних мов або 

мов меншин, незважаючи на те, що 

основна увага в ній приділяється мовам, а 

не їх носіям, все ж сприяла сенсибілізації 

держав до мов меншин та їх використання 

в різних ситуаціях. Робота Європейської 

комісії за демократію через право 

(Венеціанська комісія) особливо 
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посприяла формуванню цієї нормативно-

правової бази, оскільки Венеціанська 

комісія не лише впорядковує відповідні 

висновки моніторингових органів Ради 

Європи, але також висловлює свою думку 

щодо розроблених законопроектів у 

державах-членах цієї організації. Завдяки 

низці вимог(принцип кондиціональності), 

які Європейський Союз (ЄС) висуває до 

країн-кандидатів, Венеціанська комісія 

змогла протягом останніх двох десятиліть 

переглянути значну кількість законів про 

національні меншини. Однак не можна 

нехтувати й роботою поза межами Ради 

Європи. Існує консолідована думка про те, 

що встановлення міжнародних правових 

норм було розпочато з Копенгагенської 

наради Конференції з питань людського 

виміру НБСЄ та її Заключного документу 

в 1990 році. Діяльність Верховного 

комісара ОБСЄ у справах національних 

меншин, безсумнівно, викликала 

позитивні зміни, головним чином у 

країнах Східної Європи. Незважаючи на 

менш помітний вплив, Організація 

Об'єднаних Націй своїми 

необов’язковими нормами міжнародного 

права також посприяла формуванню 

нормативно-правової бази із захисту 

національних меншин. Головним чином, 

цьому сприяло прийняття Декларації про 

права осіб, які належать до національних 

меншин, створення Спеціального 

доповідача з питань меншин, а також 

діяльність Комітету з прав людини. 

Нарешті, вплив ЄС на покращення захисту 

меншин у країнах-кандидатах на вступ до 

ЄС був і залишається величезним, 

враховуючи те, що "повага та захист 

меншин" включені до політичних 

критеріїв членства в ЄС. Однак важелі 

впливу ЄС зменшуються після того, як 

держава стає членом Євросоюзу, а якість 

захисту меншин, на жаль, може знизитися 

після вступу держави до ЄС. 

Поява міжнародного режиму захисту 

прав меншин після закінчення "Холодної 

війни" у поєднанні з розширенням 

європейських міжнародних та 

міжурядових організацій спонукали низку 

європейських країн надати міцні гарантії 

захисту та розвитку прав національних 

меншин. Національне законодавство про 

права національних меншин стало 

частиною політики управління 

різноманіттям в багатьох європейських 

країнах. Деякі країни прийняли 

національне законодавство раніше в 

основному внаслідок конкретних 

історичних обставин та потреби в 

забезпеченні національної суспільної 

єдності. Кілька країн забезпечили 

конституційні гарантії прав національних 

меншин. Деякі  країни згодом ухвалили 

органічні закони, а інші – обрали звичайне 

законодавство. Хоча в Європі відсутній 

універсальний підхід до врегулювання 

питань меншин, певний ступінь 

конвергенції все ж була досягнута, 

головним чином, завдяки впливу РКНМ. 

У роботі розглядаються питання, які 

вважаються найбільш актуальними під час 

розробки національного законодавства 

про права національних меншин. Вони 
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охоплюють як технічні/процесуальні, так і 

предметно-змістові питання. Серед 

технічних/процесуальних питань важливо 

прояснити структуру правової бази (чи 

необхідно приймати один комплексний 

закон про права національних меншин) та 

ієрархічні відносини в рамках правової 

бази, щоб забезпечити інклюзивну 

процедуру введення в дію закону і 

врахувати процеси/динаміку після його 

прийняття. Предметно-змістові питання 

стосуються деяких основних, 

концептуальних питань (таких як 

визначення, принцип самоідентифікац ії, 

характер прав національних меншин та 

ін.), а також сутності регулятивних 

положень, встановлених законом. Що 

стосується останніх, стаття 

зосереджується на принципі рівності, 

мовних правах національних меншин та 

участі меншин у державних справах. 

 

II. КОРОТКИЙ ОГЛЯД 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дослідження охопило чотири типи 

джерел: законодавство держав, які 

ратифікували РКНМ, державні доповіді та 

висновки ККРК у процесі нагляду за 

впровадженням РКНМ, чотири тематичні 

коментарі ККРК та висновки 

Венеціанської комісії, пов'язані з 

питаннями меншин. 

Вивчення законодавства держав, що 

ратифікували РКНМ, показало, що в 

Європі відсутній не лише універсальний 

підхід до регулювання питань меншин, а й 

типова модель закону (акту) про права 

національних меншин. Це можна 

пояснити тим, що держави мають різні 

правові рамки та традиції, а також різні 

соціальні обставини, з якими стикається у 

житті плюралістичне суспільство. Тим не 

менш, це не означає, що не існує 

конвергенції між різними національними 

нормами про права національних меншин. 

Багато питань регулюються в різних 

національних законодавствах за схожими 

принципами, і це зближення, головним 

чином, постає результатом зусиль держав 

(принаймні на нормативному рівні) 

привести власне законодавство у 

відповідність до стандартів, викладених у 

РКНМ. 

Системи законодавства держав-

учасниць РКНМ показують, що не всі 

держави обрали шлях прийняття єдиного, 

комплексного правового акту про права 

національних меншин. Такий 

комплексний акт було ухвалено в 

Албанії,1 Австрії,2 Боснії і Герцеговині,3 

Хорватії,4 Чеській Республіці,5 Угорщині,6 

Італії,7 Косові,8 Латвії,9 Молдові,10 

Чорногорії,11 Польщі,12 Сербії,13 Швеції14 

та Україні.15 Відсутність такого закону в 

інших державах не означає, що проблеми 

національних меншин перебувають у 

правовому вакуумі. Деякі держави мають 

закони, що регулюють окремі питання 

статусу національної меншини, а інші з 

них вирішили включити відповідні норми 

про меншини в "загальні" (галузеві) 

норми. Наприклад, в Естонії є Закон про 
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культурну автономію національних 

меншин,16 але Закон про мову 17 або Закон 

про топоніми 18  є не менш важливими для 

реалізації прав меншин. Фінляндія ж має 

кілька законодавчих актів, що 

регламентують статус саамських та 

шведських фінів 19, та додатково прописує 

правові  норми щодо національних 

меншин у загальних  правових 

документах. Цікавою є ситуація в 

Македонії, де закон про права 

національних меншин охоплює лише 

громади, які складають менше ніж 20% 

населення,20 тоді як статус громади, де 

проживає понад 20% (албанці), 

визначається іншим правовим режимом. 

Цікаво розглянути й приклад Словенії, 

оскільки вона обрала шлях 

конституційного регулювання у поєднанні 

з некодифікованими правовими нормами 

для захисту меншин (можна навести 

приклад трьох актів: Закону про 

самоврядування національних громад,21 

Закону про гарантії особливих прав для 

членів італійської та угорської 

національних громад у сфері освіти,22 та 

Закону про громади ромів23). Приклад 

Німеччини показово свідчить про те, що 

федеративна структура держави може 

впливати на регулювання прав 

національних меншин. У Німеччині не 

існує федерального закону про права 

національних меншин, але у землях 

Бранденбург та Саксонія існують 

детально прописані закони про статус 

сорбів.24 З іншого боку, деякі держави 

вирішили регулювати проблеми 

національних меншин крізь призму 

мовних прав, прийнявши відповідні 

закони про мову. Наприклад, у Словацькій 

Республіці діє Закон про використання 

мов національних меншин,25 у 

Нідерландах є Закон про використання 

фризької мови,26 а в німецькій землі 

Шлезвіг-Гольштейн є Фризький закон27. 

Цікаво, що Литва мала Закон про етнічні 

меншини, але він втратив чинність у січні 

2010 року.28 З того часу Литва вважається 

державою без комплексного закону про 

національні меншини. До цієї групи 

належать також Албанія, Вірменія, 

Азербайджан, Болгарія, Кіпр, Данія, 

Грузія, Ірландія, Норвегія, Португалія, 

Румунія, Іспанія та Велика Британія. У 

деяких із цих держав розробка 

комплексного закону про національні 

меншини не включена до порядку 

денного, оскільки акцент робиться на 

антидискримінаційному регулюванні (ця 

концепція переважає в 

західноєвропейських державах, що 

перелічені в цій групі). Проте розробка 

комплексного закону все ж стоїть на 

порядку денному у Вірменії29 та Румунії.30  

Основну увагу в цьому дослідженні  

приділено державам, які мають 

комплексний закон (акт) про права 

національних меншин. Заходи, реалізовані 

в державах, де немає комплексного 

закону, не є предметом цього 

дослідження. Крім того, факт існування 

комплексного закону про права 

національних меншин не означає, що всі 

питання регулюються виключно цим 
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єдиним законом. Навпаки, норми, що 

мають відношення до статусу 

національних меншин, також можна 

знайти в галузевих законах або в законах, 

що регулюють окремі питання статусу 

меншини. У першому випадку, відповідні 

норми можна знайти в актах, що 

регулюють систему освіти, засоби масової 

інформації, адміністративні та судові 

процедури, місцеве самоврядування тощо. 

У другому випадку, показовими є 

приклади Австрії, яка, крім комплексного 

закону, має два закони про освіту меншин 

(відповідно, в Каринтії та Бургендланді31); 

Італії, де є додатковий правовий акт щодо 

захисту словенської меншини Фріулі-

Венеції-Джулії,32 або Сербії з додатковим 

Законом про національні ради 

національних меншин.33 Положення цих 

законів розглядалися в цьому дослідженні 

лише за необхідності витлумачити 

поняття та норми комплексного закону. 

Державні доповіді та моніторингові 

висновки ККРК про результати 

впровадження РКНМ були актуальними, в 

першу чергу, тому, що містили 

інформацію щодо правової бази та 

процесів її укладання або змін в останній. 

У цьому відношенні особливо 

інформативними були державні доповіді 

та/або висновки щодо Албанії, Вірменії, 

Австрії, Азербайджану, Боснії і 

Герцеговини, Хорватії, Угорщини, Італії, 

Литви, Румунії, Сербії та України.34 У 

звітах держав та висновках ККРК 

містяться також відомості з широкого 

кола важливих питань, що стосуються 

прав національних меншин. Вони 

враховувались лише в тих випадках, коли 

стосувалися основних стандартів, 

викладених у РКНМ. 

До цього часу ККРК видав чотири 

тематичні коментарі "з метою 

узагальнення свого досвіду та поглядів на 

найважливіші проблеми, з якими він 

зіткнувся у процесі моніторингу"35. Ці 

коментарі стосуються питань освіти,36 

суспільно-політичної участі,37 мовних 

прав,38 та сфер дії РКНМ.39 Таким чином, 

вони надали корисні рекомендації щодо 

основних питань, які розглядаються в 

цьому дослідженні. 

Важливим джерелом інформації для 

дослідження були висновки Венеціанської 

комісії, які допомагають удосконалити та 

налагодити механізми розробки хороших 

законів. З 2006 року Венеціанська комісія 

регулярно упорядковувала свої 

зауваження щодо законів національних 

меншин у тематично структурованих 

звітах. Остання збірка 2011 року40 була 

дуже важливою для цього дослідження. 

Крім збірки, враховувались також 

коментарі до законопроектів про права 

національних меншин в окремих країнах. 

У своїх висновках Венеціанська комісія 

підтримала розробку законів про 

національні меншини в Боснії і 

Герцеговині,41 Хорватії,42 Угорщині,43 

Литві,44 Чорногорії,45 Румунії46 та 

Україні.47 Нарешті, Венеціанська комісія 

підготувала декілька тематичних 

доповідей з питань, що мають відношення 

до статусу національних меншин: Звіт про 
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подвійне голосування для осіб, що 

належать до національних меншин,48 Звіт 

про осіб без громадянства та права 

меншин,49 Звіт про правову організацію 

виборів та позитивні дії для участі 

національних меншин у процесі 

прийняття рішень у європейських 

країнах,50 а також Звіт про преференційне 

ставлення до національних меншин з боку 

їх материнської держави.51  

 

III. ТЕХНІЧНІ/ПРОЦЕСУАЛЬНІ 

ПИТАННЯ 

 

Порядок складання та прийняття 

національного законодавства щодо прав 

національних меншин залежить від 

конституційних правил, правових 

традицій та специфічної динаміки 

суспільних відносин і (політичних) 

владних сил, які утворюють більшість для 

голосування в парламенті. Однак ця 

широка свобода судження, що заснована 

на принципі суверенітету держави, 

обмежується загальновизнаними 

європейськими принципами демократії та 

верховенства права. Ці принципи 

вимагають, щоб процедура 

законотворення була демократичною та 

заснованою на чітких юридичних 

правилах. Процедура введення закону в 

дію може розглядатися як демократична, 

якщо громадськість має доступ до 

законопроекту (принаймні, коли його 

подають до парламенту) і має можливість 

брати участь у його доопрацюванні, якщо 

запропонований нормативно-правовий 

акт публічно обговорюється парламентом 

та отримує належне обґрунтування та 

якщо парламент має вищі повноваження 

щодо визначення змісту закону.52 

Законність процесу прийняття 

забезпечується, якщо існують чіткі 

конституційні правила щодо 

законодавчих процедур, які обмежують 

свавілля та забезпечують правову 

визначеність. 

Крім загальних вимог, що стосуються 

демократичної та законодавчої 

процедури, існує кілька питань, що мають 

більш-менш процесуальний характер та 

повинні бути розглянуті при розробці 

національного законодавства про права 

національних меншин. 

 

3.1 Комплексний закон про права 

національних меншин (плюси і 

мінуси) 

 

Одне з центральних процесуальних чи 

навіть концептуальних положень 

стосується питання, чи мають права 

національних меншин регулюватися 

комплексним (до певної міри, рамковим) 

законом або спеціальними нормами, 

інтегрованими в галузеві закони. Як 

показано в короткому огляді в 

попередньому розділі, обидва підходи 

застосовуються в європейських державах, 

і не можна говорити про певний 

"європейський стандарт". Дійсно, 

аргументи на користь обох підходів 

видаються правдоподібними. Основний 
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аргумент щодо регулювання прав 

національних меншин галузевими 

законами полягає в тому, що таким чином 

вони сильніше пов’язані зі сферами, які 

мають безпосереднє відношення до 

статусу національних меншин (освіта, 

засоби масової інформації, культура, 

використання мови, політичне 

представництво тощо). Крім того, такий 

підхід може сприяти кращому 

усвідомленню владою, що несе 

відповідальність за імплементацію 

законів, необхідності врахування 

конкретних норм, які стосуються прав 

національних меншин. Іноді здається, що 

бюрократія чітко зосереджена на 

галузевих законах і тому більше впливає 

на права національних меншин, якщо вони 

забезпечуються саме галузевим 

законодавством. Тим не менш, такий 

підхід приховує ризик можливої 

непослідовності, втрати зв’язку та 

відсутності координації. Галузеві закони 

розробляються різними міністерствами, 

які можуть мати різні підходи та різні рівні 

сенсибілізації щодо прав національних 

меншин. Крім того, вони зазвичай 

зосереджені на загальних, суттєвих 

питаннях галузевого права, тоді як 

пристосованість цих норм до питань 

національних меншин може залишатись 

без уваги, а самі норми можуть не бути 

розглянуті та сформульовані належним 

чином. Якщо в державі відсутня загальна 

концепція захисту меншин, це позбавляє 

розробників галузевих законів базової 

орієнтації, що може призвести до 

розсіювання низки норм про права 

національних меншин по всьому 

законодавству. Таким чином, головною 

проблемою такого підходу є розробка 

структури правової бази, виходячи з 

нормативних актів про права 

національних меншин, що передбачені 

різними структурними законами. 

Сполучним елементом для цих норм може 

бути конституція: щоб конституційні 

норми функціонували як загальна правова 

база для прав національних меншин (які 

потім розробляються в галузевих 

законах). Хоча права національних 

меншин, безумовно, належать до 

конституційних питань, виникають 

сумніви, чи можна ці прала докладно 

регулювати в самій конституції. Оскільки 

конституція в значній мірі є ціннісно-

орієнтованим програмним актом, її норми, 

незважаючи на те, що вони є 

основоположними для правової системи, 

часто розпливчасті та потребують 

докладнішого тлумачення. Незважаючи 

на те, що конституційні норми можуть 

застосовуватися безпосередньо, 

конституція зазвичай не містить 

детальних правил та приписів. Зважаючи 

також і на права національних меншин, 

конституція проголошує фундаментальні 

концептуальні орієнтації, основні права та 

гарантії, але не може регулювати щоденні 

практичні питання. Така надлишковість 

конституційного регулювання не тільки 

обтяжувала б конституційний текст, але й 

могла б виявитись непродуктивною, 

позбавляючи законодавство гнучкості та 
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можливості адаптуватися до нових 

викликів та потреб захисту меншин.  

Відповідь на недоліки "галузевого 

підходу" можна знайти в адаптації 

комплексного закону про права 

національних меншин. Такий закон може 

слугувати обов'язковим компонентом для 

формування внутрішнього законодавства 

щодо прав національних меншин. 

Формула цієї концепції включає 

конституцію (яка створює правові 

підвалини та фіксує основні права), закон 

про права національних меншин, який 

визначає важливі питання статусу та 

порядку захисту національних меншин, а 

також галузеві закони, які передбачають 

подальшу розробку прав та гарантій, 

викладених у законі про національні 

меншини у конкретних сферах галузевого 

регулювання. Дуже важливо знайти 

точний баланс і градацію між цими трьома 

рівнями правового регулювання. Вони 

мають бути узгодженими, уникати 

нашарування та дотримуватися принципу 

поступового уточнення правових норм 

(конституційні норми є найбільш 

загальними, норми узгодженого права 

повинні давати більш детальну 

інформацію і, нарешті, галузеві норми 

повинні передбачати конкретні правові 

положення в окремих сферах життя).  

У цьому відношенні дуже важливо, щоб 

закон про національні меншини знаходив 

належний баланс між надто загальним та 

надто специфічним регулюванням. Закон 

про національні меншини практично не 

має сенсу, якщо він сформульований у 

нечіткому та узагальненому вигляді. У 

цьому випадку це лише обгортка, яка не 

забезпечує ефективного здійснення прав 

національних меншин та залишає широку 

свободу тлумачення в галузевих законах, 

які можуть завадити правам національних 

меншин. На думку Венеціанської комісії, 

сутність прав національних меншин 

повинна регулюватися комплексним 

законом і не підпадати під дію галузевих 

законів. Отже, закон про права 

національних меншин, який, як правило, 

позначається як рамковий закон, повинен 

мати справжню юридичну сутність, тобто 

самодостатні положення та чіткі правила й 

настанови щодо більш детального 

регулювання галузевих законів. Дійсно, 

проблема нечітких формулювань та 

узагальнень у законі про права 

національних меншин спостерігається в 

низці європейських країн.53 Головною 

причиною цього є необхідність 

відповідати вимогам (міжнародним чи 

національним) щодо прийняття 

комплексного закону, коли відсутня 

справжня зацікавленість у вирішенні прав 

національних меншин (або принаймні 

відсутня справжня зацікавленість у 

прийнятті такого закону). Зіткнувшись із 

необхідністю прийняття комплексного 

закону, деякі держави звернулися до 

положень РКНМ і з невеликими змінами 

впровадили її в національному 

законодавстві.54 Проблема цього підходу 

полягає в тому, що формулювання РКНМ 

є занадто розпливчастим та передбачає 

активні державні дії для її реалізації. Якщо 
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формулювання РКНМ дослівно включено 

до внутрішнього законодавства, такі 

закони не зможуть забезпечити 

забезпечення прав національних меншин, 

а отже будуть марними. 

Вирішенням дилеми про те, наскільки 

конкретними мають бути формулювання в 

законі про права національних меншин, не 

повинно стати надмірне регулювання. 

Показовим прикладом надмірного 

регулювання є угорський Закон про 

національності – комплексний 

законодавчий акт із 245 статей. Це дійсно 

найдокладніший закон про права 

національних меншин у Європі, який 

охоплює всі можливі питання, що 

стосуються захисту національних 

меншин. Але все-таки його не можна 

сприймати як абсолютний успіх і модель 

для наслідування. Венеціанська комісія 

розкритикувала розмір та складність 

закону, зазначивши, що він "містить 

занадто специфічні та детальні 

положення, що мають лише технічний та 

процесуальний характер і могли б бути 

викладені у звичайних нормативно-

правових актах або у внутрішніх 

постановах відповідних органів влади".55 

Через такі детальні правові приписи закон 

значно звужує обсяги свободи та 

самоврядування національних меншин, 

оскільки регулює широке коло питань, які 

можуть потрапити до сфери їх 

індивідуальної чи інституційної автономії. 

Крім того, надмірне регулювання може 

легко призвести до жорсткості закону, 

зменшуючи "можливість адаптації закону 

у контексті досвіду його реалізації".56 

Нарешті, детальне регулювання не є 

гарантією чіткості закону. Як відзначила 

Венеціанська комісія, "незважаючи на їх 

дуже детальний характер, важливі 

положення закону не мають чіткості, а їх 

взаємозв'язок іноді важко зрозуміти".57   

Комплексний закон про права 

національних меншин може слугувати 

свого роду базовою кодифікацією 

правових стандартів захисту національних 

меншин у правовій системі держави. Для 

національних меншин це певна юридична 

гарантія їхнього захисту, а також хартія, 

до якої вони можуть звертатися, 

відстоюючи свої права. Це також служить 

директивою для введення в дію норм 

галузевих законів. Однак, закон про права 

національних меншин не повинен бути 

простим програмним актом, але й має 

регулювати суть прав національних 

меншин, які не можуть бути відхилені 

нормами галузевих законів. 

 

3.2 Структура закону 

 

Структура закону залежить від загального 

бачення, властивого кожному 

національному правовому полю. Проте 

можна спостерігати деяку структурну 

подібність, оскільки всі закони включають 

деякі або більшість основних положень 

РКНМ. Отже, структура РКНМ може бути 

корисною для визначення структури 

закону (принаймні щодо основної частини 

закону). 
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Аналіз структури законів, що 

розглядаються в цьому дослідженні, 

показує, що дуже мало законів мають 

преамбулу (Чехія, Угорщина, Латвія та 

Молдова). Причина в тому, що преамбула 

більш характерна як вступна частина до 

конституції, натомість практика починати 

з преамбули закон є не дуже поширеною. 

Преамбула може бути більшою за обсягом 

та ступенем урочистості (як у випадку 

закону Угорщини) або слугувати 

коротшим програмним вступом до 

нормативного тексту (Латвія). 

Законодавець сам визначає обсяг і тон 

преамбули, але вона не повинна 

перевантажувати закон і має відображати 

прихильність держави до демократії, 

верховенства права, прав людини 

(загалом) та прав меншин і толерантного 

плюралістичного суспільства (зокрема). 

Вона може посилатися на традиційне 

співіснування різноманітних 

національних груп на території держави, 

проте не повинна за своєю тональністю 

вказувати на домінування національної 

групи більшості. Преамбула, як правило, 

не має юридичної сили, а зберігає 

символічне значення, тому її чітке 

формулювання не є важливим. Крім того, 

преамбула може орієнтувати на правильне 

тлумачення основної частини закону, і 

тому вона не є зразком літературного 

тексту. 

Оскільки преамбула є винятком, 

загальні або вступні положення є 

правилом у досліджуваних законах. Ці 

положення, як правило, стосуються 

визначення особистої сфери права, права 

на самоідентифікацію, принципу рівності 

та недискримінації тощо. Основою законів 

є предметні положення про права 

національних меншин (використання 

мови, більш-менш докладні норми про 

офіційне використання мови, про право на 

особисте ім'я та топографічні знаки; 

навчання мовою меншини та вивчення цієї 

мови; збереження культури національної 

меншини; та право на засоби масової 

інформації мовою меншини). Що 

стосується участі у державних справах, 

багато законів містять докладні 

положення про консультативні механізми, 

створені для пояснення участі 

національних меншин у справах, що 

становлять особливий інтерес. Деякі 

закони містять детальні положення про 

фінансування. Існують також норми щодо 

введення в дію та нагляду за виконанням 

закону, а також правовий захист за умови 

порушення прав. Закони, як правило, 

містять прикінцеві положення, що 

регулюють деякі процесуальні питання, 

такі як набуття законом чинності. 

 

3.3 Правовий статус закону (ієрархія 

норм) 

 

Одне з центральних процесуальних 

питань стосується правової природи 

закону про права національних меншин. 

Дилема полягає в тому, чи слід прийняти 

його як звичайний закон або як закон із 

вищою юридичною силою, порівняно із 

звичайним законодавством (як 
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конституційний, органічний, основний 

або звичайний закон). Існують 

переконливі аргументи на користь 

прийняття закону про права національних 

меншин як закону вищого рангу. Це  

забезпечує стабільність, оскільки для 

прийняття та внесення змін до такого 

закону необхідна кваліфікована більшість 

голосів. Запит на отримання 

кваліфікованої більшості також зменшує 

політичний вплив на реалізацію рішення. 

Це вимагає ширшого консенсусу, оскільки 

для прийняття чи внесення змін до такого 

закону, як правило, потрібні голоси 

опозиції. Вищий статус закону про права 

національних меншин також має велике 

значення у випадку конфлікту його норм 

із галузевими законами. Залежно від його 

характеру, закон про національні 

меншини може мати конституційний 

статус, або він може займати законодавчу 

нішу між конституцією та звичайними 

законами. В обох випадках вищий 

ієрархічний статус закону про національні 

меншини забезпечує його перевагу над 

звичайним законодавством. Отже, у разі 

конфлікту правових норм необхідно буде 

застосувати відповідне положення закону 

про національні меншини. 

Інша концепція полягає в тому, що 

закон про права національних меншин 

приймається як звичайний закон. 

Позитивним аспектом цієї концепції є те, 

що вона є більш гнучкою та легкою для 

адаптації до мінливого соціального 

середовища. Звична процедура внесення 

змін дає змогу "точно налаштовувати" 

закон відповідно до подальших заходів 

щодо його реалізації. Введення закону в 

дію може виявити його слабкі сторони, які 

часто можна врегулювати нормативним 

втручанням через внесення змін до закону. 

З іншого боку, статус звичайного ставить 

закон про національні меншини на той 

самий ієрархічний рівень, що й інші 

подібні закони. Як наслідок, у випадку 

конфлікту правових норм закон про 

національні меншини не має 

першочергового значення, а 

застосовуються загальні правила 

юридичного тлумачення законів. Подібні 

тлумачення можуть призвести до того, що 

норма галузевого права отримає перевагу 

над нормою закону про національні 

меншини. За цих обставин дія закону про 

національні меншини може бути частково 

відмінена на користь галузевого 

законодавства. 

Існує також компромісний шлях 

вирішення протилежностей між цими 

двома концепціями: деякі норми закону 

можуть отримати більш високий 

юридичний статус, а інші збережуть 

звичайну юридичну силу. Питання, які 

законодавець визначив як необхідні для 

захисту національних меншин, мають 

особливий статус, тоді як питання меншої 

важливості отримують статус звичайних 

норм. 

У Європі немає єдиного рішення щодо 

юридичного статусу закону про права 

національних меншин. Наприклад, 

хорватський закон є органічним 

законом;58 в австрійському законі кілька 
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норм мають статус конституційних,59 а 

інші норми - звичайних; в угорському 

законі переважна більшість норм мають 

статус "основного закону"; 60 закон 

Молдови прийнято як органічний закон,61 

а закон у Косові є одним із "життєво 

важливих" законів, який має вищу 

юридичну силу, порівняно з нормами 

інших законів та нормативних актів.62 В 

інших країнах закони про права 

національних меншин мають статус 

звичайного закону, оскільки в їх правових 

системах між законодавством немає 

додаткового поділу законодавчих актів на 

рівні, крім конституції та звичайних 

законів. 

У своїх висновках щодо закону 

Угорщини про національності 

Венеціанська комісія висловила загальне 

позитивне ставлення до концепції 

регулювання прав національних меншин 

за допомогою закону вищої юридичної 

сили. Як зазначалося, "існують вагомі 

підстави гарантувати права меншин 

безпосередньо в Конституції та/або в 

основних законах, оскільки ці права 

повинні бути захищені на стабільній і 

безпечній основі і не повинні залежати від 

волі поточної більшості в чинному 

парламенті"63 Однак у випадку Угорщини 

Венеціанська комісія висловила сумніви 

щодо рішення, у якому практично всі 

норми закону отримали статус 

"основних", тобто норм, які можуть бути 

змінені двома третинами голосів 

більшості. У цьому відношенні 

Венеціанська комісія порушила питання: 

"чи доречним є надмірне використання 

основних положень і чи не створює воно 

ризик, що майбутні реформи не будуть 

можливими через тривалі політичні 

конфлікти, надмірний тиск та витрати для 

суспільства".64  

У своїх перших висновках щодо 

хорватського закону про національні 

меншини Венеціанська комісія розглянула 

питання ієрархії норм у контексті статусу 

хорватського закону як органічного. 

Венеціанська комісія послалася на 

рішення Конституційного суду Хорватії, 

який визнав, що закон про національн і 

меншини є органічним законом, що 

підпорядковується Конституції, але має 

вищу юридичну силу, ніж інші закони. 

Для Венеціанської комісії було важливо 

вивчити взаємозв'язок між законом про 

національні меншини та конкретними 

імплементаційними законами, 

враховуючи, що їм має відповідати 

більшість прав, гарантованих законом про 

національні меншини. У зв'язку з цим, 

Венеціанська комісія висловила свою 

думку, що внаслідок вищого рангу закону 

про національні меншини цей закон має 

перевагу над імплементаційними 

законами і що Конституційний Суд 

Хорватії, на який покладено обов’язок 

визначати відповідність юридичних норм 

букві закону, може оцінити відповідність 

імплементаційних законів новому 

закону.65  

Занепокоєння Венеціанської комісії не 

стосуються правового статусу закону про 

національні меншини як такого, а 
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правового статусу імплементаційних 

законів, які можуть поставити під сумнів 

його вищу юридичну силу. Вносить 

непорозуміння стаття 83 Конституції 

Хорватії, яка стверджує, що закони, які 

регулюють права національних меншин, 

приймаються двома третинами голосів 

усіх представників парламенту. Виникали 

сумніви, чи ця норма має тлумачитися 

вузько і стосуватися лише законів, які 

регулюють виключно права національних 

меншин, чи – у більш широкому розумінні 

– застосовуватись до будь-яких положень, 

що торкаються прав національних 

меншин. Як заявила Венеціанська комісія, 

більш широке тлумачення "не тільки 

ускладнить прийняття імплементаційних 

законів, але й може поставити під загрозу 

процес конституційного розгляду, 

оскільки імплементаційні закони 

матимуть таку ж юридичну силу, як і 

новий органічний закон".66  

Венеціанська комісія вдруге висловила 

ці перестороги у своїх висновках щодо 

хорватського закону про національні 

меншини стосовно посилання в ньому на 

"спеціальні закони", які врегулюють певні 

права та свободи, гарантовані законом про 

національні меншини. У зв'язку з цим 

Венеціанська комісія наголосила, що 

"статус "спеціальних законів" та їх 

ієрархія стосовно пропонованого 

Конституційного закону має важливе 

значення, зокрема, для вирішення 

питання, чи має Конституційний Суд 

компетенцію переглядати їх відповідність 

не лише Конституції, але й цьому 

Конституційному закону".67 

У своїх третіх висновках щодо закону 

Хорватії про національні меншини 

Венеціанська комісія знову нагадала, що 

численні (неконкретні) посилання в законі 

на спеціальні закони та нормативні акти 

порушують питання про ієрархію між 

конституційним законом та цими 

законами й положеннями.68 Вона прийшла 

до висновку, що "задовільних пояснень 

формального статусу цього 

конституційного закону не було надано".69 

Як показують висновки щодо законів у 

Хорватії та Угорщині, Венеціанська 

комісія, як правило, підтримує концепцію 

регулювання прав національних меншин 

законом вищої юридичної сили, ніж 

звичайні закони, оскільки це може 

спонукати до більшої стабільності та 

посилення правової визначеності. Проте 

існують певні ризики для застосування 

цієї концепції. Перший - це складнощі із 

внесенням змін. Якщо закон занадто 

складний для внесення поправок, це 

створює ризик того, що національні 

меншини опиняться в ситуації, коли закон 

не відповідає зміненим соціальним 

умовам. Другий ризик - це правова 

плутанина, яка може виникнути, якщо в 

правовій системі не буде чітко визначена 

ієрархія правових норм. У цьому 

відношенні необхідно чітко прояснити 

статус закону про права національних 

меншин та його ієрархічне положення 

відносно галузевих законів. 
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3.4 Інклюзивні процедури 

 

Як зазначалося вище, принцип демократії 

передбачає, що закони набувають 

чинності з урахуванням принципів 

прозорості, підзвітності, всеосяжності та 

із залученням громадськості. Ці загальні 

принципи поширюються і на введення в 

дію закону про права національних 

меншин. Але в цьому контексті 

загальнодемократичний принцип має 

більше значення, оскільки він закликає 

національні меншини до участі в процесі 

реалізації закону. У Європі ст. 15 РКНМ 

встановлює стандарт: національні 

меншини повинні брати участь в 

обговоренні та узгодженні питань, які 

впливають на їх статус. Таким чином, 

жоден закон про національні меншини не 

повинен бути прийнятий без їх участі в 

цьому процесі. Як стверджує 

Венеціанська комісія, "ефективна 

консультація національних меншин є 

ключовим принципом у прийнятті та 

здійсненні законодавства, що стосується 

захисту прав меншин".70  

Участь національних меншин у процесі 

введення закону в дію може мати 

різноманітні форми: як формальну, так і 

неформальну. Формальні шляхи участі 

відносяться до різних 

інституціоналізованих форм участі 

/консультацій меншин у процесі розробки 

та прийняття закону до виконання. 

Наприклад, консультативний орган 

національної меншини може отримати 

повноваження запропонувати свою 

редакцію закону чи подати поправки до 

нього; або ж компетентний державний 

орган зобов'язується попросити орган 

меншини висловити думку стосовно 

підготовленого тексту. Крім того, 

національна меншина може брати участь у 

громадських слуханнях законопроекту, 

організованих у парламентських 

комітетах. Нарешті, формальний канал 

участі меншин забезпечують депутати, які 

представляють інтереси національних 

меншин. Неформальні шляхи участі 

меншин стосуються різних способів 

лобіювання, публічних дебатів та 

кампаній, через які національні меншини 

можуть впливати на розробку 

законопроекту та введення закону в дію. 

Участь національних меншин у процесі 

впровадження закону, як правило, є 

непрямою та здійснюється через 

представників громадських організацій 

національних меншин, інститути меншин, 

інституціоналізовані консультативні 

механізми (якщо такі існують) та 

представників у парламенті, що належать 

до національних меншин. У більшості 

європейських держав парламентські 

процедури спираються на принцип 

громадянського представництва та 

загальний принцип більшості голосів. Але 

і в таких умовах можна провести 

парламентські слухання (як у комітетах, 

так і на пленарному засіданні парламенту) 

для депутатів, які належать до 

національних меншин і (або) 

представляють їх інтереси в парламенті.71 

Однак у деяких європейських державах 
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прийняття законів про права національних 

меншин пов'язане з так званою 

"подвійною більшістю". Це означає, що 

для прийняття закону недостатньо 

звичайної парламентської більшості, а 

необхідна ще й більшість представників, 

що належать до національних меншин. 

Таке рішення можна знайти, відповідно, у 

конституціях Косова та Македонії.72  

Незважаючи на те, що участь 

національних меншин у процесі 

прийняття рішень є дуже важливою, це не 

означає, що закон про права національних 

меншин є лише турботою про меншини. 

Процес введення закону в дію має бути 

інклюзивним ще й у тому сенсі, щоб 

посприяти демократичному діалогу між 

більшістю та меншістю (меншинами), з 

тим щоб у результаті обидві сторони 

розділяли право власності на закон. Закон 

про права національних меншин повинен 

бути спільним проектом, а не законом 

(національної) більшості, яка лише 

узгоджує його з меншістю, або ж законом 

(національної) меншини, що окреслює 

свою зону свободи в межах паралельного 

суспільства. Це повністю відповідає 

бажаній концепції інтеграції, яка включає 

як більшість, так і меншість. Як зазначив 

ККРК, "інтеграція вимагає, щоб більшість 

і меншини взаємно адаптувалися і 

змінювалися шляхом постійного процесу 

переговорів та пошуку компромісу".73    

 

 

 

                

3.5 Процеси (динаміка) 

 

Прийняття закону про національні 

меншини ще не означає, що питання буде 

вирішене назавжди. Впровадження закону 

може вказати на його якість та доцільність 

і, таким чином, може обумовити 

необхідність внесення змін до нього. 

Окрім прямих змін до закону, він також 

може бути змінений через перевірку його 

конституційності74 або опосередкованим 

шляхом – через прийняття чи зміну 

галузевих норм, на які він посилається. 

Більшість законів, що розглядаються в 

цьому дослідженні, змінювалися з часом. 

Наприклад, Австрія напряму змінювала 

свій закон 1976 року двічі  (у 2011 та 2013 

рр.), а також чотири рази (1988, 2002, 2008 

та 2009 рр.) вносила зміни опосередковано 

(через рішення Конституційного суду або 

через внесення змін до інших законів), 

однак питання внесення змін до закону все 

ще активно обговорюється.75 У Боснії і 

Герцеговині внесення змін до закону 

винесено на порядок денний.76 У Хорватії 

прийнятий у 2002 році закон був змінений 

у 2010 році,77 але він також зазнав змін 

завдяки кільком рішенням 

Конституційного суду Хорватії.78 

Угорський Закон про права 

національностей був прийнятий у 2011 

році на зміну Закону про національні та 

етнічні меншини 1993 року як частина 

процесу впровадження нової Конституції 

Угорщини.79 У Косові прийнятий у 2008 

році закон був змінений у 2011 році.80 У 

Литві відбулися цікаві зміни, оскільки там 
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діяв закон про права національних 

меншин, який був скасований у 2010 

році.81 Відповідно до Доповіді про 

дотримання Литвою РКНМ 2016 року, 

законопроект про національні меншини 

пройшов два з трьох етапів прийняття 

законодавчих актів у Сеймі, тоді як 

залишився заключний етап (ухвалення).82 

У Чорногорії закон, прийнятий у 2006 

році, був змінений у 2007, 2011 та 2017 

роках.83 Цікавим є випадок із Сербією, де 

після розпуску федерації у 2006 році 

федеральний закон про національні 

меншини, прийнятий у 2002 році, 

залишився чинним як сербський закон. 

Проте цей законний маневр часто зазнавав 

критики, оскільки в нових умовах закон є 

занадто розпливчастим. У 2009 році 

Сербія прийняла закон про національні 

ради національних меншин, але не 

використала цю нагоду, щоб змінити 

закон про національні меншини. Як 

наслідок, питання про внесення змін до 

цього закону все ще розглядається. В 

Україні існує необхідність внесення змін 

до чинного закону, прийнятого в 1992 

році, оскільки він вважається застарілим 

та занадто неточним у його положеннях.84 

До цього часу закон не зазнав прямих змін, 

але низка його положень були скасовані 

іншим законом.85  

Задля юридичної визначеності закон 

про національні меншини не слід 

змінювати надто часто. Проте в цьому 

відношенні бажаною є гнучкість, оскільки 

внесення змін до закону може сприяти 

його кращій пристосованості до реалій 

життям. Завдяки внесенню змін закон 

може краще відповідати соціальним 

змінам, а недоліки його імплементації 

можуть бути вирішені через підвищення 

ефективності закону. Важливо, щоб 

поправки не вплинули на досягнуті 

стандарти захисту меншин, а процедури 

були прозорими та всеосяжними. Однак, 

як показує досвід низки європейських 

держав, внесення змін до закону про 

національні меншини не завжди є легким 

завданням. Як більшість, так і меншість 

(меншини) не завжди готові вносити зміни 

до закону, сприймаючи кожну поправку 

як (небажану) можливість змінити 

встановлені владні відносини. 

 

IV. ОСНОВНІ ПИТАННЯ 

 

Що стосується основних положень, то 

помітно, що закони в основному 

регулюють питання, висвітлені в РКНМ. 

Тим не менш, хоча деякі закони детально 

відтворюють концепцію РКНМ, вони не є 

(або не повинні бути) простою копією 

РКНМ. Насправді, як вказала 

Венеціанська комісія у своїх висновках, 

прийняття рамкового закону з 

невизначеними і несамодостатніми 

положеннями "може бути не найкращим 

способом виконання зобов'язань, що 

випливають з Рамкової конвенції".86 До 

основних змістових питань, що 

регулюються законами, належать: особи, 

до яких застосовується закон, рівність і 

недискримінація, особливі права на захист 
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національної ідентичності та участь 

національних меншин у суспільному 

житті (в цілому та через спеціальні 

консультативні механізми). Проте акцент 

у законах змінюється, оскільки не всі 

питання сприймаються як однаково 

важливі в різних країнах. Згідно з 

останньою збіркою висновків 

Венеціанської комісії та доповідями про 

захист національних меншин,87 існує 

низка тематичних питань, які 

повторювалися в роботі Комісії: 

визначення поняття "меншина", списки 

захищених меншин, визнання меншин, 

членство в меншині, права, що 

здійснюються у спільноті з іншими, 

принцип недискримінації, мовні права, 

свобода мирних зборів, свобода совісті та 

релігійних організацій, право на місцеве 

або автономне представництво, відносини 

з адміністративними органами та участь у 

державних справах, питання виборів. 

Деякі з цих аспектів не стосуються законів 

про права національних меншин. 

Наприклад, обговорення свободи совісті 

та релігійних організацій спирається на 

висновки Венеціанської комісії щодо 

законодавства з таких питань, тоді як 

обговорення питання виборів спирається 

на її висновки щодо внутрішніх виборчих 

кодексів, а також законів про національні 

меншини. 

 

 

 

 

 

4.1 Концептуальні питання 

 

Одне з центральних і найбільш 

суперечливих питань стосується осіб, до 

яких застосовується закон про права 

національних меншин. У цьому 

відношенні виникає декілька суттєвих 

питань: присвоєння статусу меншини 

особам, які користуються захистом закону 

(англ. „labeling“), без їх згоди, 

встановлення критеріїв для визначення 

груп та їх членів, до яких застосовується 

закон, і проблема визнання як передумова 

для реалізації прав. Крім того, постають 

питання з визначенням дії принципу 

самоідентифікації. Нарешті, немає 

повного консенсусу, чи суб'єктом прав 

меншин є виключно особа, яка належить 

до національної меншини, чи також 

національні меншини як групи. 

Незважаючи на те, що на 

міжнародному рівні термін "національна 

меншина" чітко встановлений, він не 

завжди застосовується в національних 

законодавствах. Термін "національна 

меншина" використовується в законах 

Албанії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, 

Чехії, Молдови, Польщі,88 Сербії, Швеції 

та України. З іншого боку, альтернативну 

термінологію можна знайти в законах 

Австрії ("етнічні групи"), Угорщини 

("національності"), Італії ("історичні 

мовні меншини"), Косова ("громади"), 

Латвії ("національні та етнічні групи"), 

Македонії ("громади") та Чорногорії 

("народи меншин та інших національні 

громади меншин"). Питання термінології 
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має значення із символічних міркувань, 

але воно може мати і юридичне значення. 

Деякі держави відмовилися від терміну 

"національна меншина", тому що він 

сприймався як засіб приниження, що 

натякав на "меншовартісний" статус 

національних груп, відмінних від групи 

більшості, а також на статус громадян 

другого класу для осіб, які належать до 

цих груп. Символічне значення 

термінології палко обговорювали в 

Косові, Македонії та Чорногорії у зв'язку з 

сильною опозицією деяких груп до їх 

визначення (та сприйняття) як меншості 

(серби в Косові та Чорногорії, а також 

албанці в Македонії). У Сербії також 

спостерігається тенденція до відмови від 

терміну "національна меншина" та 

переходу на термін "національна 

спільнота". Якщо перший вважається 

жаргонізмом, то другий сприймається як 

більш "політично коректний". Цікаво, що 

питання термінології навіть було 

предметом конституційного розгляду в 

Конституційному суді Сербії. Зокрема, в 

контексті розгляду конституційності 

Статуту автономного краю Воєводина 

Конституційний Суд визнав, що термін 

"національна спільнота", використаний у 

статуті, є неконституційним. 

Аргументація ґрунтувалась на тому, що 

сербська конституція використовує 

виключно термін "національна 

меншина".89 Однак, дотримуючись 

рішення Конституційного суду та 

змінюючи статут відповідно до цього 

рішення, Асамблея Воєводини не 

відхилила термін "національні спільноти", 

але вирішила використати обидва терміни 

(зазначено "національні меншини-

національні спільноти").90  

Термінологія не є виключно мовним 

питанням, але вона також може мати 

концептуальні наслідки. Так, наприклад, 

термін "спільноти" може вказувати на 

зміну поняття громадянської демократії 

на користь консоціативної демократії. 

Такий процес, наприклад, відбувся в 

Косові та Македонії. Цей концептуальний 

аспект термінології, зокрема, спонукав 

Конституційний Суд Сербії відмовитися 

від терміну "національні спільноти" в 

контексті нинішньої конституційної 

парадигми, заснованої на громадянському 

суверенітеті. 

Що стосується використання терміну 

"національні меншини", то Венеціанська 

комісія визнала, що "сьогодні цей термін 

слугує загальним еталоном для 

позначення меншин у державі", але "не 

існує конкретних вимог, передбачених 

міжнародним правом, щоб цей термін 

використовувався державою для 

гарантування прав осіб, які належать до 

меншин на національному рівні".91 У 

цьому контексті Венеціанська комісія 

висловила свою думку, що "термін, 

обраний конкретною державою, повинен 

відображати, з одного боку, бажання 

зацікавлених осіб, а з іншого - конкретне 

розуміння такої термінології в конкретних 

обставинах цієї держави".92 В іншому 

випадку Венеціанська комісія вказала на 

необхідність диференціювати терміни 
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"національні меншини" та "корінні 

народи". Останній термін може бути 

використаний тільки відносно "перших 

мешканців землі, на якій вони жили з 

незапам'ятних часів або, принаймні, до 

прибуття більш пізніх поселенців".93 Цей 

термін має бути застосований у вузькому 

значенні і не може охоплювати 

національні групи, які іммігрували на 

територію держави у недавньому 

минулому.94      

Однією з центральних і суперечливих 

концептуальних проблем законів про 

національні меншини є визначення 

національної меншини. Оскільки на 

міжнародному рівні такого визначення не 

існує, держави отримують свободу для 

визнання терміну у своєму національному 

законодавстві. Визначення різняться, але 

все ж існують деякі спільні риси та 

встановлені стандарти. Загальною 

спільністю є визначення національної 

меншини через призму так званих 

«об'єктивних критеріїв». Ядро цих 

об'єктивних критеріїв стосується ознак 

ідентичності, що відрізняє національну 

меншину від більшості населення. 

Діапазон об'єктивних критеріїв, 

перелічених у національному 

законодавстві, залежить від країни та 

охоплює як мінімум мову та традиції, але 

також поширюється на культуру, релігію 

та національне чи етнічне походження.95 У 

цьому відношенні визначення, викладені в 

національному законодавстві, не є 

суперечливими. 

Одним із найбільш проблемних 

об'єктивних критеріїв, викладених 

практично в кожному національному 

законодавстві, став критерій 

громадянства. У переважній більшості 

держав вимога громадянства є частиною 

визначення національної меншини: 

Албанія (стаття 3.1) Австрія (стаття 1.2), 

Боснія і Герцеговина (стаття 3.1), Хорватія 

(стаття 5), Чеська Республіка (стаття 2.1) 

Молдова (стаття 1.1), Чорногорія (стаття 

2), Польща (стаття 2), Сербія (стаття 2) та 

Україна (стаття 2). Винятки можна знайти 

в законодавстві Угорщини та Косова (без 

будь-якого посилання), а також Латвії (з 

посиланням не на громадянство, а на місце 

проживання). Проте той факт, що 

визначення не містить посилання на 

громадянство, сам по собі не поширює 

застосування закону на іноземців та осіб 

без громадянства. Венеціанська комісія 

дійшла такого висновку відносно закону в 

Угорщині, який не враховує факт 

громадянства при визначенні 

національної меншості, але все ж вказує 

на застосування прав меншин до 

громадян.96 Взагалі, Венеціанська комісія 

неодноразово висловлювала свою точку 

зору, що "громадянство не слід (...) 

розглядати як елемент визначення поняття 

"меншина"".97 Так, було зазначено, що 

практика включення громадянства до 

об'єктивних критеріїв визначення 

відповідає традиційній позиції 

міжнародного права, яка з часом 

змінилася. На міжнародному рівні "у 

недавньому минулому розвинулася нова, 
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більш динамічна тенденція включати до 

поняття захисту меншин іноземців та осіб 

без громадянства".98 Проте Венеціанська 

комісія не повністю відкидає актуальність 

громадянства для захисту меншин. Вона 

скоріше закликає до детального вивчення 

умов, за яких іноземці та особи без 

громадянства не будуть повністю 

позбавлені захисту меншин, але також і не 

будуть користуватися усіма правами 

меншин. На думку Венеціанської комісії, 

слід розрізняти права на освіту, 

використання мови або збереження 

культури тощо, що можуть бути надані 

іноземцям та особам без громадянства, а 

також політичні права або доступ до 

державної служби, яка може бути 

доступною лише для громадян. У 

підсумку, загальний підхід до захисту 

меншин повинен бути інклюзивним, тоді 

як конкретні права меншин можуть бути 

доступні громадянам і виключно в міру 

потреби.99 ККРК дотримується 

аналогічної позиції, визнаючи, що "для 

кожного права слід ухвалювати окреме 

рішення, залежно від наявності законних 

підстав диференціювати його 

застосування на ґрунті громадянства".100  

Інший проблематичний аспект 

правового визначення національної 

меншини стосується традиційного зв'язку 

між групою меншини та державою (її 

територією). Як правило, цей критерій не 

має бути проблематичним, оскільки 

посилання на традиційне поселення також 

можна знайти в РКНМ. Проте лише три 

норми в РКНМ (статті 10.2, 11.3 та 14.2) 

стосуються критерію традиційного 

проживання. Таким чином, РКНМ 

заохочує до гнучкого підходу, особливо 

стосовно прав, інших ніж використання 

мови в адміністративних органах, 

встановлення інформаційних знаків та 

викладання мовою чи навчання мові 

меншини. Згідно з ККРК, "тривалість 

проживання в країні не повинна 

розглядатися як визначальний фактор при 

застосуванні Рамкової конвенції в 

цілому".101 Він також уточнює, що 

"тривалість проживання в державі не є 

релевантною з точки зору зобов 'язань 

щодо забезпечення прав меншин, що 

виникають у відповідності до статті 27 

Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права (МПГПП)".102 Тим не 

менш, держави більше схильні звужувати 

права національних меншин до 

"традиційних" національних меншин, тим 

самим виключаючи іммігрантів з 

програми захисту меншин.103 Це питання 

створює проблеми, якщо необхідно 

визначити, коли саме слід сприймати 

групу як традиційну. Деякі країни 

пов'язують цей критерій з вимогою, щоб 

група проживала в країні протягом 

певного періоду часу. Наприклад, у 

законодавстві Угорщини та в польському 

законодавстві встановлено, що цей період 

становить 100 років.104 У своїх висновках 

щодо угорського закону Венеціанська 

комісія підтвердила, що в багатьох 

державах "існує вимога мати традиційні, 

давні, міцні та тривалі зв'язки з територією 

держави".105 Проте Венеціанська комісія 
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вважає, що критерій 100 років встановлює 

надто жорсткі обмеження, тому критерій 

трьох поколінь виявився більш придатним 

для визначення умов виникнення 

традиційних зв'язків із державою.106      

Цікавою проблемою у визначенні 

національної меншини є нижча кількість 

населення. У низці законів про права 

національних меншин визначення 

національної меншини стосується групи, 

яка менша за чисельністю. Взагалі це не є 

проблематичним, але все одно можуть 

виникати деякі питання. По-перше, 

чисельна меншість не обов'язково означає, 

що група знаходиться в підпорядкованому 

положенні. Або, як стверджує 

Венеціанська комісія, групи, що 

поступаються за чисельністю решті 

населення або іншим групам, можуть де-

юре чи де-факто отримати перевагу над 

панівною  групою або опинитися на 

одному рівні з нею.107 Вони набагато 

сильніші, ніж національні меншини, 

оскільки "насправді користуються 

певними гарантіями проти звичайного 

правління більшості, але не є 

рівноправними з більшістю щодо 

управління державними установами".108 

Отже, якщо жодна з кількох панівних груп 

не є менш чисельною в урядових 

установах, вони не потребують захисту 

прав меншин.109 Проте цей загальний 

принцип не є абсолютним. До певної міри, 

захист меншості може бути застосований і 

до кількох панівних груп у випадках, коли 

вони знаходяться у фактичному становищі 

меншості. Наприклад, у випадку Боснії і 

Герцеговини ККРК закликав "владу 

розглянути в тісних консультаціях із 

зацікавленими сторонами питання 

розширеного застосування Рамкової 

конвенції до осіб, що належать до народів 

меншості".110 Венеціанська комісія 

поділяє думку ККРК, що "більшість на 

національному рівні може бути меншістю 

на регіональному рівні, якщо регіональні 

органи влади матимуть повноваження, що 

співвідносяться з правами, які гарантує 

Рамкова конвенція".111 Після цього 

обґрунтування Венеціанська комісія 

рекомендувала звернути особливу увагу 

на становище осіб, які належать до 

загальнодержавної більшості в тих 

регіонах, де панівне становище має 

меншість.112 У цьому відношенні особи, 

що належать до національної більшості, 

мають можливість користуватися 

захистом меншин у районах, де вони 

складають меншість. Така гарантія 

відображена в законі Косова про громади, 

стаття 1.4 якого стверджує, що члени 

спільноти більшості в цілому в Косові, які 

не є більшістю у певній місцевості, також 

мають право користуватися правами, 

передбаченими цим законом. 

Що стосується проблеми чисельної 

переваги над національними меншинами, 

то у цьому випадку може виникнути 

питання про репрезентативність групи. 

Наприклад, визначення у статті 2.1. 

сербського Закону про права 

національних меншин передбачає, що 

група громадян має бути "достатньо 

репрезентативною". Обґрунтування 
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такого підходу полягає в тому, що 

кількість осіб, які належать до 

національної меншини, повинна бути 

достатньою для того, щоб захист меншин 

був виправданим та ефективним. Проте 

застосовувати цей критерій необхідно з 

обережністю, оскільки менші за 

чисельністю групи населення можуть 

мати значно більшу потребу в захисті, ніж 

більш численні. У цьому відношенні 

Венеціанська комісія висловила свою 

позицію, згідно з якою "визначення 

меншості не повинно залежати від 

чисельності групи".113 Отже, "навіть 

малочисельні групи повинні бути 

охоплені інструментами захисту меншин" 

за умови, що вони відповідають загальним 

встановленим критеріям.114   

Окрім об'єктивних критеріїв, для 

визначення національної меншини 

важливе значення має суб'єктивний 

критерій. Цей суб'єктивний елемент 

стосується бажання зберегти конкретні 

елементи ідентичності. Різні 

формулювання суб'єктивного критерію 

можна знайти в законах про права 

національних меншин в Албанії, Хорватії, 

Чехії, Угорщині, Молдові, Чорногорії, 

Польщі, Сербії та Україні. Таких посилань 

немає в законах Австрії, Боснії і 

Герцеговини і Косова. Суб'єктивні 

критерії є суттєвими, оскільки вони 

підтверджують принцип 

самоідентифікації. Статусом національної 

меншини не можна зловживати для 

відокремлення групи; він має 

ґрунтуватись на вільному виборі. Особи 

належать до національної меншини не 

просто тому, що вони поділяють (або 

вважаються такими, що поділяють) деякі 

об'єктивні критерії, які визначають їх 

національну ідентичність, а, головним 

чином, тому що зберігають явне почуття 

приналежності до групи. 

Крім того, у якості альтернативи до 

визначення національної меншини, деякі 

закони містять перелік захищених 

меншин. Поєднання визначення з 

переліком можна знайти в законах Албанії 

(стаття 3), Боснії і Герцеговини (стаття 

3.2), Угорщини (додаток 1), Косова (стаття 

1.4) та Польщі (стаття 2). Закони Італії 

(стаття 2) та Швеції (стаття 2) не містять 

жодного визначення національної 

меншини, а лише перераховують 

меншини, на які поширюється дія закону. 

Позиція Венеціанської комісії щодо таких 

списків загалом негативна. На думку 

Комісії, включення такого переліку до 

закону про права національних меншин 

може "призвести до позбавлення не 

включених до списку меншин різних 

гарантованих законом прав і, таким 

чином, порушить концепцію рівного 

захисту національних меншин".115 

Венеціанська комісія вважає вичерпні 

списки неприйнятними. Списки 

допустимі лише у тому випадку, якщо 

вони сформульовані як відкриті 

(використовуючи терміни "та інші" або 

"такі як") і орієнтовні.116 Отже, списки не 

повинні перешкоджати групам, які не 

зазначені в законі, потрапляти до сфери 

застосування закону, якщо вони 
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відповідають встановленим у визначенні 

(об'єктивним та суб'єктивним) 

критеріям.117  

Також існують держави, де на додаток 

до визначення національної меншини як 

групи, існують закони, що містять 

додаткові визначення, пов'язані з особами, 

які належать до національних меншин. 

Такі визначення можна знайти в законах 

Чеської Республіки (стаття 2.2) та 

Угорщини (стаття 2.2). Це порушує 

питання про те, до якої міри об'єктивні та 

суб'єктивні критерії стосуються особи, яка 

пов'язана з національною меншиною. 

Основним принципом у цьому відношенні 

є самоідентифікація, тобто свобода кожної 

людини визначатись, чи прагне вона 

ставлення до себе як до представника 

меншості чи ні, а також можливість 

змінювати свою національну 

приналежність. У різних формулюваннях 

цей принцип можна знайти в законах 

Австрії (стаття 3.1), Боснії і Герцеговини 

(стаття 4.1), Хорватії (стаття 4.1), 

Угорщини (стаття 11), Косова (стаття 1.5), 

Молдови (стаття 2), Чорногорії (стаття 

10.1), Польщі (стаття 4) та Сербії (стаття 

5). Самоідентифікація є найважливішою в 

обговоренні питань членства ККРК та 

Венеціанською комісією. Загалом, особа 

має право вирішувати, як виражати свою 

приналежність до національної меншини, 

а також вільно змінювати свою 

приналежність до меншини.118 Крім того, 

як зазначає ККРК, "вільна 

самоідентифікація передбачає право 

вибору на ситуаційній основі, коли особа 

хоче самовиражатись як член 

національної меншини, а коли вона прагне 

не робити цього".119 Відповідно, 

Венеціанська комісія вважає, що 

"об'єктивні критерії приналежності до 

окремих меншин повинні бути 

виключені".120 Але Комісія не повністю 

заперечує актуальність об'єктивних 

критеріїв. У контексті необхідності 

виключення об'єктивних критеріїв, як 

зазначалося вище, Венеціанська комісія 

додає формулювання "коли особа 

відповідає основним елементам 

визначення меншин".121 У своєму виборі 

приналежності особа не може повністю 

покладатися на суб'єктивні відчуття, але 

має також певною мірою відповідати 

основним ознакам ідентичності меншини 

(мова, традиції, віросповідання тощо). 

Тим не менше, згідно з ККРК, вони 

(об'єктивні критерії) "повинні 

розглядатися лише в залежності від 

суб'єктивного вибору особи".122 

Венеціанська комісія також визнала, що 

"принцип вільного вибору особою своєї 

приналежності до меншини не 

перешкоджає державам вимагати 

дотримання певних критеріїв, якщо 

йдеться про надання привілеїв особам, що 

належать до цієї меншини".123 Як 

вказується далі, "особистий вибір людини 

є необхідним елементом, але не є 

достатнім для права на особливі 

привілеї".124 Подібної позиції 

дотримується й ККРК, висловлюючи 

думку, що "вільна самоідентифікац ія 

може бути поставлена під сумнів лише в 
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окремих випадках, наприклад, коли вона 

не ґрунтується на добросовісності".125 Він 

також засуджує "ідентифікацію з 

національною меншиною, що 

вмотивована виключно бажанням 

отримати певні переваги чи вигоди", 

оскільки це суперечить принципам та 

цілям РКНМ.126   

Для забезпечення =свободи 

самоідентифікації на індивідуальному 

рівні особливе значення мають свобода 

вираження національної приналежності та 

право на захист даних. Свобода 

вираження національної приналежності 

має як позитивну (право виражати власну 

приналежність), так і негативну (право не 

виражати власну приналежність) 

правоздатність. Важливими наслідками є 

те, що ніхто не може бути примушений 

висловлювати свою приналежність і, як 

прояв свободи самоідентифікації, не може 

бути примушений долучитися до певної 

національної групи (більшості чи 

меншості). Свобода вираження 

національної приналежності чітко 

регулюється законами Албанії (стаття 

6.1), Австрії (стаття 1.3), Хорватії (стаття 

4.1), Угорщини (стаття 11),127 Польщі 

(стаття 4.2) та Сербії (стаття 5.1 та 5.2). В 

інших законах ця свобода нечітко 

випливає зі свободи самоідентифікац ії. 

Що стосується свободи самоідентифікац ії 

та свободи вираження власної 

приналежності, виникає проблема щодо 

збору даних про національну 

приналежність та захисту цих даних. У 

багатьох державах це питання є 

надзвичайно чутливим, зважаючи на 

серйозні порушення у використанні таких 

даних у минулому. Однак збір даних про 

національну приналежність може мати 

велике значення для розробки ефективної 

політики управління різноманітністю та 

подальшої реалізації законів про права 

національних меншин. Таким чином, 

повна заборона збирати ці дані не є 

прийнятною. Тому, через чутливість 

питання збору даних, необхідні особлива 

обережність та безпека. Питання збору 

даних про національну приналежність 

можна знайти в кількох законах про права 

національних меншин. Албанський закон 

передбачає у статті 7.1, що органи 

державної влади на центральному та 

місцевому рівнях збирають дані про 

національну приналежність з метою 

здійснення прав національних меншин. 

Відповідно до статті 6.2 цього ж закону, 

ніхто не може бути примушеним 

висловити свою приналежність до 

національної меншини за етнічною, 

мовною чи релігійною ознакою. Проте 

вираження такої приналежності може 

знадобитися для реалізації деяких прав, 

передбачених законом (стаття 6.2). 

Правове підґрунтя такого збору даних, 

викладене в албанському законі, є досить 

слабким, оскільки воно спирається на 

рішення Ради міністрів. Чеський закон у 

статті 4.2 проголошує, що органи 

державної влади не реєструють членів 

національних меншин. Однак отримання, 

обробка та використання даних про 

національну приналежність не є повністю 
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незаконними і можуть бути здійснені 

відповідно до положень спеціальних 

нормативно-правових актів. Зібрані дані 

можуть використовуватися лише з тією 

метою, для якої вони були зібрані та 

збережені, а після статистичної обробки 

вони повинні бути знищені. Стаття 13.1 

закону про національності в Угорщині у 

дещо стислий спосіб підтверджує право 

осіб, які належать до певної 

національності, добровільно та анонімно 

заявити про свою приналежність до цієї 

національності під час збору офіційних 

статистичних даних. Цей же закон у статті 

13.2 регулює можливість управління 

спеціальними даними, що стосуються 

приналежності до національності, з метою 

надання державної допомоги на підставі 

такої приналежності та перевірки 

цільового використання цієї допомоги. 

Порядок управління даними регулюється 

спеціальним законом. Латвійський закон 

про права національних меншин містить 

цікаву норму, яка передбачає, що кожен 

16-річний громадянин чи постійний 

житель Латвії має право створювати або 

відновлювати записи про етнічну 

приналежність у своїх особистих 

документах. Сербський закон забороняє в 

статті 5.2 будь-яку реєстрацію осіб, які 

належать до національних меншин, якщо 

їх зобов’язують виражати національну 

приналежність проти своєї волі, але не 

містить жодних додаткових правил щодо 

законної реєстрації чи збору даних про 

національну приналежність. Венеціанська 

комісія розглянула питання свободи 

вираження приналежності до 

національних меншин та захисту даних у 

контексті перепису населення та 

реєстрації виборців і кандидатів 

відповідно. У своїх висновках стосовно 

українського мовного законодавства 

Венеціанська комісія визнала важливим, 

що питання та форми в переписі 

"складаються таким чином, щоб люди 

могли вільно висловлювати свою мовну, а 

також етнічну ідентичність".128 Комісія 

особливо підкреслює адекватність і 

гнучкість питань, що представлені як 

"додаткові питання та відкритий перелік 

альтернативних відповідей, які не 

зобов'язують приєднуватися до певної 

категорії та включають також можливості 

для множинної ідентифікації власної 

приналежності".129 У цьому контексті 

Венеціанська комісія також підкреслила 

важливість консультацій з 

представниками різних груп населення 

щодо формулювання питань та варіантів 

відповіді на них.130 Нарешті, вона 

закликала до дотримання міжнародних 

стандартів захисту персональних даних.131 

У своїх висновках щодо хорватського 

закону про права національних меншин 

Венеціанська комісія звернулася до 

проблеми, що "будь-яка спеціальна 

система голосування для представників 

меншин вимагає, щоб відповідні виборці 

та кандидати виявили свою приналежність 

до національної меншини (наприклад, на 

момент голосування або у формі 

перепису)".132 Припускаючи, що "особи, 

які належать до певних меншин, можуть 
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не бажати цього робити через страх 

дискримінаційного ставлення та інші 

форми переслідування", Венеціанська 

комісія наголосила на важливості 

необхідних запобіжних заходів для 

забезпечення конфіденційності наданої 

інформації.133 У Висновках щодо 

законопроекту про статус національних 

меншин у Румунії Венеціанська комісія 

знову підкреслила необхідність 

забезпечити конфіденційність особистих 

етнічних даних. У цьому контексті вона 

закликала "або запровадити в 

законопроекті певні гарантії, що 

забезпечують захист етнічних даних або 

принаймні зробити чітке посилання на 

такі гарантії, якщо вони вже закріплені в 

інших законодавчих актах".134                      

Хоча принцип самоідентифікації, в 

першу чергу, пов'язаний з індивідуальною 

приналежністю, він також має відношення 

до (само-)ідентифікації групи. У цьому 

сенсі піднімається питання про те, хто є 

компетентним вирішити, чи відповідає 

група критеріям, викладеним у 

визначенні, і чи може вона розглядатися 

як національна меншина. Чи є 

самоідентифікація осіб, що належать до 

групи, достатньою для того, щоб вважати 

цю групу людей національною 

меншиною, чи потрібне якесь "зовнішнє" 

визнання? Міжнародний стандарт, 

встановлений вже в міжвоєнний період, 

полягає в тому, що "існування меншості 

було питанням "факту", а не "закону".135 

Таким чином, "визнання державою не має 

значення відповідно до міжнародного 

права".136 Венеціанська комісія знову 

підтверджує цей принцип, зазначаючи, що 

"існування меншості є і має бути питанням 

факту, а не питанням закону або урядового 

визнання, оскільки урядам не слід 

дозволяти виключати меншини або 

позбавляти їх такого статусу шляхом 

невизнання".137 ККРК також підтвердив, 

що "доступ до прав меншин не повинен 

(...) залежати від офіційного визнання", 

котре, якщо воно й існує, може мати лише 

"декларативний, а не 

правовстановлюючий характер".138 Проте, 

незважаючи на чіткі міжнародні 

стандарти, реальність є іншою. 

Використання багатьох прав меншин 

пов'язане з тією чи іншою формою 

державного визнання групи як 

національної меншини. Це стосується, 

зокрема, здійснення тих прав, які 

відповідають позитивним зобов'язанням 

держави (наприклад, зобов'язання 

забезпечити освіту меншин у державних 

школах, забезпечувати медіа програми 

мовами меншин у службах громадського 

мовлення, забезпечити позитивні заходи у 

виборчому процесі або включити 

представників меншин до 

консультативних органів). Боротьба між 

групами, що прагнуть визнання в статусі 

національної меншини, та владними 

органами, які спростовують це визнання, 

спостерігається в багатьох європейських 

державах і засвідчує, що вони, як і раніше, 

вважають своєю винятковою 

компетенцією вирішувати, яка група може 
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бути віднесена до національної 

меншості.139          

Питання стосовно носія прав меншин 

також належить до концептуальних 

питань, які потребують уточнення. Не 

викликає сумніву, що права меншини 

насамперед є правами окремих осіб, тобто 

носієм прав є особа, яка належить до 

національної меншини. Міжнародні 

принципи також показують "явну 

перевагу захисту меншин через захист 

індивідуальних прав".140 Проте групову 

складову цих прав не можна ігнорувати, 

оскільки окремі особи користуються 

особливими правами саме тому, що вони 

належать до групи (національної 

меншини). Як заявила Венеціанська 

комісія, "меншини - це не тільки 

сукупність окремих осіб, але й система 

відносин між ними".141 У цьому розумінні 

важливими є два аспекти. По-перше, це 

право громадян користуватися своїми 

індивідуальними правами в спільноті з 

іншими. У цьому випадку особи 

залишаються носіями прав, але можуть 

реалізувати ці права у групі. Право на 

освіту, обмін інформацією, 

віросповідання – можна назвати хоча б 

декілька – хоч і є індивідуальними 

правами, але навряд чи можуть бути 

використані без можливості спільної 

реалізації прав. Другий аспект стосується 

групових (колективних) прав, тобто прав, 

що належать національній меншині як 

групі. Права групи не встановлені як 

універсальний міжнародний стандарт, 

однак вони й не забороняються. Як 

наслідок, вони визнаються в деяких 

національних правових системах і не 

визнаються в інших. Венеціанська комісія 

визнає важливість групових прав, 

заявляючи, що "без поняття колективних 

прав захист меншин був би дещо 

обмеженим".142 У зв'язку з цим 

Венеціанська комісія підкреслює 

важливість групових прав для 

забезпечення участі меншин у державних 

справах.143 Це найбільше стосується 

(різних понять) культурної автономії, 

оскільки вона "виходить за рамки 

простого визнання прав осіб, які належать 

до національних меншин",144 і спирається 

на право національної спільноти на 

отримання повноважень щодо прийняття 

рішень із питань, які мають відношення до 

збереження та розвитку групової 

ідентичності. Хоча Венеціанська комісія 

підтримує поєднання як індивідуального, 

так і групового захисту національних 

меншин у внутрішньому законодавстві, 

вона попереджає про необхідність чіткого 

судового захисту.145    

 

4.2 Рівність і недискримінація 

 

Як одна із основних засад сучасного 

конституціоналізму, принцип рівності 

означає ще й захист меншин. Він 

передбачає, що особи, які належать до 

національних меншин, є рівними за своїми 

правами та обов'язками з особами, що 

належать до національної більшості. Він 

також передбачає рівність між різними 

національними меншинами та особами, 
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які належать до них, і заборону будь-якого 

ієрархічного рейтингу щодо їх правового 

статусу. Первинним проявом принципу 

рівності є недискримінація, яка 

передбачає рівне ставлення до осіб в 

однакових ситуаціях та забороняє 

необґрунтовану диференціацію осіб за 

їхніми правами та обов'язками на підставі 

їх приналежності до національної 

меншини.146 Крім того, заборона 

дискримінації стосується також рівного 

ставлення до осіб, які опиняються в різних 

ситуаціях. Це особливо важливо для 

виявлення випадків непрямої 

дискримінації, тобто коли номінально 

нейтральна норма диспропорційно 

впливає на осіб, що належать до 

національної меншини. Як зазначила 

Венеціанська комісія, "зобов’язання 

використовувати лише мову більшості в 

публічній сфері та той факт, що освіта 

надається цією мовою, може вважатися 

дискримінаційним, оскільки відповідні 

заходи призводять до однакового 

поводження з особами, які перебувають в 

різних умовах".147  

Чітке посилання на заборону 

дискримінації, хоча й іншим чином 

сформульоване, можна знайти в законах 

про права національних меншин в Албанії 

(стаття 8.1), Боснії і Герцеговині (стаття 

4.1), Хорватії (стаття 2 та стаття 4.4), 

Угорщині (стаття 7), Косові (стаття 3.3), 

Польщі (стаття 6.1), Сербії (стаття 3) та 

Україні (стаття 18). Норми чеського 

закону (стаття 4.1), молдовського закону 

(стаття 2) та різні формулювання в 

австрійському законі (стаття 1.3) 

передбачають, що приналежність до 

національної меншини не може 

спричинити втрати чи призвести до 

невигідного становища для особи, але 

спірним є питання, чи вона забезпечує 

достатній захист від дискримінації. З 

іншого боку, норми закону Латвії (стаття 

1) та закону Чорногорії (стаття 4.1), як 

правило, стосуються рівності осіб, які 

належать до національних меншин, з 

іншими громадянами. Посилання на 

заборону дискримінації в законах про 

національні меншини є бажаним, але 

ненайголовнішим за умови, в конституції 

або в спеціальному 

антидискримінаційному законі вже 

законодавчо встановлено заборону 

дискримінації. І все ж, якщо норми про 

заборону дискримінації містяться у всіх 

вищезазначених актах, норма має бути 

послідовною у всіх них. 

Заборона дискримінації є важливим, 

але інколи недостатнім заходом, щоб 

досягти рівності між особами, які 

належать до різних національних груп. 

Для досягнення так званої суттєвої 

рівності може знадобитися імплементація 

позитивних заходів. Поняття позитивних 

заходів часто зазнає критики, а основним 

аргументом є те, що вони спотворюють 

принцип рівності при різному ставленні 

до людей у подібній ситуації. Отже, за 

словами критиків, позитивні заходи слід 

вважати дискримінаційними. Проте 

позитивні заходи були широко визнані як 

законний інструмент досягнення суттєвої 
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рівності. Показовою в цьому питанні є 

стаття 4, та саме підпункти 2 та 3 РКНМ, 

де йдеться про "адекватні заходи" для 

заохочення "повноцінної та ефективної 

рівності" між особами, що належать до 

національної меншини, і представниками 

більшості. Ці заходи не повинні 

розглядатися як акт дискримінації. 

Венеціанська комісія також визнала 

важливість позитивних заходів "для 

встановлення рівності де-факто, а не 

тільки де-юре".148 Однак, маючи на увазі, 

що позитивні заходи надають "особливі 

вигоди окремим особам через їхнє 

членство в певній групі меншини",149 вони 

повинні бути ретельно перевірені, щоб не 

призвести до дискримінації. На думку 

Венеціанської комісії, принцип 

пропорційності повинен слугувати 

"керівним принципом для законодавчої та 

адміністративної влади при визначенні 

необхідних позитивних заходів".150 

Позитивні заходи є законними тільки в 

тому разі і в тій мірі, якщо вони необхідні 

для забезпечення суттєвої рівності.151 

Отже, ці заходи "повинні розглядатися як 

механізм, який не встановлює привілеїв 

для меншин, але встановлює ефективні 

права, якими вже користуються члени 

меншини".152 Проте права, надані особам, 

що належать до національних меншин 

(право користування власною мовою у 

спілкуванні з владою або право на освіту 

рідною мовою), не повинні розглядатися 

як позитивні заходи, а як так звані 

"компромісні права", які спрямовані на 

забезпечення рівних прав для осіб у різних 

ситуаціях. З іншого боку, яскравими 

прикладами позитивних заходів є такі 

заходи, як особлива фінансова підтримка, 

квоти на державні служби або зарахування 

до шкіл або університетів та певні 

переваги згідно з електоральними 

правилами. 

Чітке посилання на позитивні заходи 

було прийняте в законах про права 

національних меншин в Албанії (стаття 

8.2), Косові (стаття 3.4), Польщі (стаття 

6.2) та Сербії (стаття 4). Відсутність такої 

норми в інших законах не вказує на те, що 

в інших правових системах позитивні 

заходи заборонені. Їх правові основи 

можуть бути закладені в конституції153 або 

в спеціальному антидискримінаційному 

законі.154 Проте такі посилання у законі 

про права національних меншин є 

бажаними.     

            

4.3 Мова та освіта як основа захисту 

національної ідентичності 

 

В основі змістовної частини законів про 

права національних меншин лежать права, 

спрямовані на захист національної 

ідентичності національних меншин та 

осіб, що належать до них. Ці права, як 

правило, стосуються використання мов 

меншин, навчання мовами меншин та 

вивчення цих мов; існування засобів 

масової інформації мовами меншин; 

збереження та сприяння культурам і 

традиціям меншин, а також свободі 

віросповідання. Більшість із цих питань не 

повністю регулюються законом про права 
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національних меншин, тому, як правило, 

застосовуються ще й галузеві закони. У 

цьому відношенні набуває вирішального 

значення те, що сутність прав меншин 

регулюється законом про права 

національних меншин і що ці права не 

суперечать нормам галузевого 

законодавства. 

Спектр питань, що регулюються 

законами про права національних 

меншин, залежить від країни, але 

очевидно, що права на мову та освіту 

привертають найбільшу увагу. ККРК 

присвятив два тематичні коментарі 

питанням мови та освіти відповідно. 

Збірка Венеціанської комісії також є 

показовою в цьому відношенні і 

стосується, в основному, мови та до певної 

міри освіти. Положення про використання 

мови та освіти в законах про права 

національних меншин різняться за 

обсягами та характером. Деякі закони 

містять детальні норми щодо 

використання мов меншин155 та/або освіти 

цими мовами,156 тоді як інші закони 

містять прості посилання на галузеве 

законодавство.157 Крім того, деякі закони 

гарантують права на мову та освіту, тоді 

як інші містять більш абстрактні 

програмні заяви.158  

Що стосується використання мови 

меншин, то найбільш проблематичним є 

використання власної мови у спілкуванні 

з органами державної влади. Є кілька 

причин для цього. По-перше, на 

міжнародному рівні право на офіційне 

використання мови меншин не 

встановлено. Крім права на використання 

мов меншин у приватних та громадських 

місцях, яке може бути виведене з 

(загального) права на приватне життя та 

свободу вираження поглядів, право на 

використання мов меншин у спілкуванні з 

владою не було встановлено у жодному з 

відповідних міжнародних договорів. У 

цьому відношенні міжнародні гарантії 

охоплюють лише загальне право бути 

почутими та/або поінформованими у 

кримінальних справах мовою, яку людина 

розуміє. Це право є не правом меншини, а 

класичним правом людини. Як не 

парадоксально, особи, що належать до 

національних меншин, зазвичай 

практично не можуть скористатися цим 

правом, оскільки передбачається, що в 

більшості випадків вони розуміють 

державну мову. РКНМ і Європейська 

хартія мов не надають жодних прав і 

містять формулювання, які залишають 

державам велику свободу розсуду у 

регулюванні цієї проблеми. РКНМ надає 

деякі дуже розпливчасті рекомендації 

щодо використання мов меншин у 

спілкуванні з адміністративними 

органами, тоді як у спілкуванні з судами  

Конвенція не виходить за межі гарантій, 

викладених у статтях 5 та 6 ЄКПЛ. 

Використаний у Європейській хартії мов 

підхід вважається більш сприятливим для 

держав-учасниць, оскільки містить 

перелік заходів, серед яких держава може 

обирати саме ті, які вона вважає найбільш 

придатними на національному рівні. 

Незважаючи на те, що держави зобов'язані 
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вжити принаймні мінімальну кількість 

заходів, передбачених Хартією, вони все 

ще користуються широкою свободою 

щодо вибору заходів та їх здійснення в 

національному порядку. Крім того, 

основна увага Хартії зосереджена на 

регіональних мовах та мовах меншин як 

таких, а не на носіях цих мов. Як зазначила 

Венеціанська комісія, "Хартія не прагне 

створити індивідуальні або колективні 

права для осіб, які використовують 

регіональні мови або мови меншин у 

державі".159  

По-друге, небажання держав 

забезпечити використання мов 

національних меншин у спілкуванні з 

владою походить від сильної символічної 

цінності мови. Мова сприймається не 

тільки як інструмент комунікації, 

важливий для функціонування держави, 

але як чіткий символ її ідентичності. 

Оскільки в більшості випадків державна 

мова є мовою більшості, це також символ 

власності та панування. Отже, питання 

про визнання мов меншин здебільшого є 

простим питанням про владні відносини 

між більшістю та меншістю (або 

меншинами). Багато держав не 

поспішають надавати меншинам широкий 

спектр мовних прав, побоюючись, що це 

може послабити суспільну 

консолідованість держави та/або 

призвести до претензій на певну 

територіальну автономію або навіть 

відокремлення. У результаті, під час 

здійснення політики пошуку компромісу з 

мовами меншин держави завжди відкрито 

намагаються врівноважити це з потребою 

захищати державну мову, тобто 

компроміс можливий лише до тієї міри, 

поки держава не вбачає в цьому загрозу 

державній мові. Венеціанська комісія 

також розглянула зв'язки між державною 

мовою та мовами меншин і визнала, що 

"право більшості населення говорити 

офіційною мовою та право осіб, які 

належать до меншин, використовувати 

мову меншини є сумісними і можуть 

співіснувати без конфліктів за умови, що 

більшістю і меншинами приймається 

позитивний підхід один до одного.160 

Комісія підтвердила, що "вирішального 

значення набуває досягнення належного 

балансу між популяризацією державної 

мови та захистом мовних прав осіб, які 

належать до національних меншин".161 У 

цьому відношенні Венеціанська комісія 

знову наголосила на важливості принципу 

пропорційності, згідно з яким заходи 

щодо захисту та просування державної 

мови "не повинні виходити за рамки того, 

що необхідно для досягнення поставленої 

законної мети".162 ККРК займає таку ж 

позицію і вважає за необхідне 

використовувати "мотиваційні та 

заохочувальні заходи", які він називає 

набагато більш ефективним підходом до 

покращення знань та використання 

офіційних мов усіма представниками 

населення, ніж будь-яка форма 

примусу".163  

По-третє, держави з обережністю 

ставляться до офіційного використання 

мов меншин, оскільки це призводить до 
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додаткового тягаря для влади. У цьому 

відношенні офіційне використання мов 

меншин - це питання про можливості, що 

вимагає людських та фінансових ресурсів, 

а також багато часу. З огляду на 

завантаженість, яка в цілому властива 

адміністраціям та судам у багатьох 

європейських державах, не є дивним той 

факт, що держави уникають широкого 

використання мов національних меншин в 

офіційному спілкуванні. Але це не 

виправдання. Відповідь на нестачу 

можливостей повинна полягати не в 

обмеженні прав, а в нарощуванні 

можливостей. Показовим у цьому 

відношенні є заклик ККРК до держав 

"сприяти залученню, популяризації та 

збереженню участі осіб, які належать до 

національних меншин, в адміністрації та 

державних службах на національному і 

місцевому рівнях".164 Відповідно до 

ККРК, "рівень володіння мовою меншини 

повинен завжди вважатися активом, а в 

районах традиційного розселення - навіть 

вимогою при прийомі на роботу до 

державної служби".165    

Незважаючи на те, що держави мають 

широку свободу дій у питанні 

використання мов меншин у спілкуванні з 

владою, все ж були розроблені деякі 

рекомендації. Використання мов меншин 

у спілкуванні з владою повинно бути 

сформульовано як право, що відповідає 

обов'язку з боку влади. Таким чином, 

реалізація цього права не повинна 

базуватися на добрій волі державних 

службовців, а має бути закріплена 

юридичною нормою. Як зазначає ККРК, 

"права осіб, які належать до національних 

меншин, використовувати свої мови 

повинні (...) бути чітко визначеними та 

захищеними законодавством на 

належному рівні, а їх реалізація повинна 

постійно контролюватися".166 ККРК 

вважає за потрібне "встановити чіткі й 

прозорі процедури щодо того, як і коли 

гарантувати використання мов меншин, у 

тому числі в письмовій формі, щоб 

пересвідчитися, що це право надається на 

рівних умовах".167 

Оскільки право на використання мови 

меншин у спілкуванні з владою має 

сильний територіальний вимір, важливо 

визначити сфери, у яких це право може 

бути використане. Загалом, це можна 

зробити двома способами. Перший – 

створити перелік муніципалітетів, у яких 

мови меншин можуть використовуватися 

в офіційному спілкуванні. Ці списки 

можуть бути частиною закону про права 

національних меншин168 або спеціальних 

мовних законів, що в певній мірі 

ускладнює поправки, оскільки внесення 

змін вимагає законодавчої процедури. 

Альтернативою є затвердження списків 

постановами уряду чи міністерства.169 Цей 

підхід є більш гнучким, але приховує 

ризик упередженості. З цієї причини 

важливо сформулювати чіткі 

рекомендації в законі щодо компетенції 

уряду/центральних органів влади 

створювати такі списки чи реєстри. 

Альтернативою спискам є визначення 

точних умов, за яких мова меншин може 
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використовуватися у спілкуванні з 

владою. Тут мова йде про визначення 

регіонів, які слід вважати "традиційно чи в 

значній кількості заселеними особами, що 

належать до національних меншин" 

(стаття 10.2 РКНМ). Венеціанська комісія 

є категоричною щодо нечітких 

формулювань на кшталт "серйозного  

рівня" та "значних відсотків". Вона вважає 

за краще використовувати числові 

показники, визнаючи, що в законі про 

права національних меншин необхідно 

подавати чіткі рекомендації, хоч це 

питання можна згодом докладно 

регламентувати у вторинних 

положеннях.170 ККРК визнає за державами 

свободу суджень щодо районів, де 

меншини проживають у "значній 

кількості", але він також вимагає від 

держав "надати чіткі критерії" у цьому 

відношенні.171 Найчастіше країни 

використовують демографічні пороги, 

тобто мова меншин може 

використовуватися в тих місцях 

(муніципалітети або регіони), де особи, що 

належать до національної меншини, 

складають певну частку населення.172 

Перепис населення є основним джерелом 

для визначення цієї пропорції, але, як 

декілька разів наголошував ККРК, 

результати перепису не повинні мати 

вирішальне значення для реалізації прав 

меншин.173 Таким чином, потрібна 

чіткість, але вітається також і гнучкість. 

Як зазначив ККРК, "якщо існують пороги, 

вони не повинні застосовуватися жорстко, 

але необхідно дбати про гнучкість і 

обережність".174 Пороги "не повинні 

створювати надмірних перешкод для 

офіційного використання" мов меншин, 

тому заходи зі зниження цих порогів 

завжди сприймаються схвально.175 

Насправді, менш чисельні національні 

меншини можуть більше потребувати 

захисту мови, ніж більш чисельні групи, 

які зосереджені на одній території. Як 

визнав ККРК, офіційне використання 

менш уживаних мов меншин може 

знадобитися для захисту їх від зникнення 

із суспільної сфери.176   

Демографічний поріг може бути 

пов'язаний з національною 

приналежністю або з використанням мови 

меншини як основної мови. Це має 

особливе значення у випадку мовних 

меншин або меншин із вищою кількісною 

невідповідністю між особами, які 

належать до меншини, та особами, які 

говорять мовою меншини. Тим не менше, 

Венеціанська комісія висловила 

застереження щодо визначення критерію 

на основі "використання мови". Вона 

виявила, що такий критерій "є 

недостатньо чітким та не здатним 

забезпечити правову визначеність".177 У 

якості "альтернативного та менш згубного 

для невеликих меншин критерію" 

Венеціанська комісія пропонує термін 

"рідна мова" за умови, що цей критерій 

чітко вказує на "мову батьків" або "першу 

мову, вивчену в ранньому дитинстві".178  

Коли мова йде про освіту мовою меншини 

або вивчення цієї мови, держави вочевидь 

дуже хочуть регулювати цю проблему в 
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галузевому, освітньому законодавстві, а 

не в законі про права національних 

меншин. У деяких державах такі закони 

навіть не торкаються питання освіти, в 

інших вони просто посилаються на закон 

про освіту. У деяких державах закон 

містить загальні положення, що 

стосуються освіти меншин. Проте, як 

визнав ККРК, "права на освіту та в освіті 

повинні бути інституціоналізовані та 

захищені чіткими та узгодженими 

правовими актами".179 Правова 

визначеність та чіткість є передумовами 

для послідовного здійснення цих прав.180 

Згідно з Венеціанською комісією, закон 

про національні меншини повинен 

містити чіткі рекомендації щодо 

створення шкіл, де навчання здійснюється 

мовами меншин. У редакції Венеціанської 

комісії "закон повинен містити чітко 

зазначену кількість запитів, необхідних 

для гарантування реального права 

відкривати та утримувати такі школи, а 

також пояснення відповідних процедур 

прийняття рішень".181 Венеціанська 

комісія надає особливого значення чітким 

критеріям та процедурам, які визначені 

"відповідно до використовуваних 

стандартів та з урахуванням наявних 

потреб", та вважає їх важливими для 

забезпечення належних можливостей 

викладання та вивчення мов меншин.182    

 

 

 

 

 

4.4 Участь у державних справах 

 

Право на участь у державних справах 

випливає з загального демократичного 

принципу та права громадян на 

формування їх державності. Загалом, 

політичні права були традиційно 

призначені для громадян, хоча 

спостерігаються певні зміни у напрямку 

відкриття деяких аспектів цих прав для 

іноземців. У країнах-членах ЄС було 

встановлено стандарт, що іноземці-

резиденти можуть брати участь у місцевих 

виборах та виборах до Європейського 

парламенту. Через це була змінена вся 

концепція політичної участі, оскільки 

право на участь у виборах передбачає, 

крім права голосування, право на членство 

у політичних партіях, право на політичну 

кампанію та інші права, що сприяють 

ефективній участі у виборах. Тим не 

менше, політичні права залишаються 

переважно правами громадян, і держави 

уповноважені зберегти ці права саме для 

громадян. Участь у загальнонаціональних 

виборах все ще доступна виключно для 

громадян, як і багато посад у державному 

управлінні та судочинстві. Це обмеження 

також має відношення до участі 

національних меншин у державних 

справах. Хоча, згідно із загальним 

принципом, громадянство не має 

впливати на забезпечення прав меншин, 

обмеження прав тих меншин, які не є 

громадянами держави, щодоучасті 

останніх у державних справах, є 

допустимим. Як стверджує Венеціанська 
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комісія, "обмеження права брати участь у 

здійсненні державної політики та 

обмеження доступу громадян до 

суспільних послуг не суперечить 

міжнародним стандартам, якщо це не 

заважає іноземцям та особам без 

громадянства отримувати нижчі посади у 

сфері суспільних послуг. "183 ККРК визнає 

громадянство як критерій участі в 

парламентських виборах, але заохочує 

держави допускати іноземців та осіб без 

громадянства, що представляють 

національні меншини, до місцевих 

виборів, управління культурними 

автономіями, членства у профспілках та 

інших асоціаціях громадянського 

суспільства.184    

Як громадяни, представники 

національних меншин мають право брати 

участь у державних справах разом з 

іншими співвітчизниками, що належать до 

національної більшості. По суті, згідно з 

концепцією громадянської демократії, 

національна приналежність не має 

значення для здійснення права на участь. 

Таким чином, основним принципом для 

забезпечення участі національних меншин 

у державних справах є принцип 

недискримінації. Проте, посилання на 

принцип недискримінації не завжди є 

достатнім для забезпечення адекватної 

участі; можливо також використовувати 

позитивні заходи для вирішення проблеми 

недостатнього представництва 

національних меншин. Проте не всі 

держави відкриті для таких заходів, 

вважаючи, що вони викривляють 

концепцію індивідуального і 

громадянського представництва та 

вводять особливе групове 

представництво. Незважаючи на те, що 

політика позитивних заходів була 

прийнята (або дозволена) щодо 

електоральних питань у дещо більшій 

мірі, держави все ще відмовляються від 

неї, коли йдеться про участь національних 

меншин у державному управлінні та 

судочинстві. Крім того, були розроблені 

різні консультативні механізми та/або 

концепції автономії для подолання 

недоліків представництва меншин.  

Що стосується участі меншин у 

державних справах через представництво 

в парламенті, то помітно, що закони про 

права національних меншин мало 

звертаються до цього питання, залишаючи 

його для врегулювання в галузевих 

(виборчих) законах. Однак, на думку 

Венеціанської комісії, виникає питання, 

чи не є право на представництво у 

парламенті, як "одне з найважливіших 

прав у демократичному суспільстві", 

"надто важливим, щоб уточнювати його в 

інших законодавчих актах".185 У декількох 

законах що стосуються прав національних 

меншин, можна знайти правила щодо 

участі національних меншин у 

(національних та/або місцевих) 

парламентах. Норми деяких із цих законів 

мають загальне формулювання, зокрема 

стаття 9 (c) албанського закону, статті 19 і 

20 боснійського закону, стаття 23 

молдовського закону або стаття 22а 

закону Чорногорії. У різних 
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формулюваннях вони визнають 

представництво національних меншин у 

парламентах, але посилаються на виборче 

законодавство. У хорватському законі 

детально прописані правила, які 

стосуються зарезервованих місць у 

національному парламенті для осіб, які 

належать до національних меншин (стаття 

19), і представництва осіб, які належать до 

національних меншин, у місцевих та 

регіональних парламентах (статті 20 та 

21). У законі Косова (стаття 11) 

згадуються деякі питання, що мають 

відношення до участі національних 

меншин у парламентах, але без прямого 

посилання на позитивні заходи у 

виборчому процесі. Проте закон 

передбачає посаду заступника голови 

муніципальної асамблеї громад (стаття 

11.2), чітко визнає право осіб, які належать 

до національних меншин, утворювати 

політичні партії (стаття 11.3), а також 

закликає інші політичні партії стати більш 

"відкритими" для різноманіття 

косовського суспільства" (ст. 11.4). 

Право на участь у політичних процесах 

отримало значну увагу з боку ККРК та 

Венеціанської комісії. По-перше, вони 

розкритикували заборону політичних 

партій на національному та етнічному 

ґрунті. Відповідно до позиції ККРК, 

заборона політичних партій на етнічному 

або релігійному ґрунті може призвести до 

необґрунтованих обмежень свободи 

об'єднань, передбачених статтею 7 

РКНМ.186 На думку Венеціанської комісії, 

така заборона є "потенційно безмежною і 

суперечить свободі об'єднань".187 Для 

заборони політичної партії має 

застосовуватися індивідуальний підхід 

разом із перевіркою на пропорційність. 

Отже, "необхідно довести, що діяльність 

або цілі політичної партії становлять 

реальну загрозу для держави та її 

інституцій".188 Загальна презумпція, що 

всі партії національних меншин несуть цю 

загрозу, є не тільки недемократичною, але 

також підриває взаємну довіру між 

більшістю та меншістю (меншинами) і 

ускладнює конструктивний діалог у 

плюралістичному суспільстві. ККРК та 

Венеціанська комісія також звернули 

увагу на питання реєстрації політичних 

партій. Вимоги щодо реєстрації 

політичних партій, згідно з ККРК, повинні 

бути "розроблені таким чином, щоб вони 

не обмежували – необґрунтовано або 

непропорційно – можливості для 

представників національних меншин 

створювати такі організації, тим самим 

обмежуючи їх можливості брати участь у 

політичному житті та процесі прийняття 

рішень".189 Венеціанська комісія вважає, 

що держави повинні "зберігати 

нейтралітет, розглядаючи процедури 

утворення та реєстрації організацій та 

утримуватися від будь-яких заходів, які 

можуть сприяти перевазі одних 

політичних сил над іншими".190 Зокрема, 

небажаними є (надмірні) вимоги щодо 

територіального представництва та 

мінімального членства, оскільки це може 

обмежити особам, які належать до 
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національних меншин, можливість 

організуватися у політичні партії.191  

Що стосується представництва 

національних меншин у парламенті, 

Венеціанська комісія схвально оцінила 

(позитивні) заходи, такі як "зарезервовані 

місця", нижчі прохідні пороги, спеціальні 

парламентські комітети, адаптовані межі 

виборчих округів, право голосу для 

іноземців та осіб без громадянства і 

конституційно гарантоване 

представництво меншин у парламенті". 192 

Венеціанська комісія також визнала більш 

сприятливий вплив пропорційних 

виборчих систем на представництво 

меншин. Як зазначалося, "чим більш 

пропорційною є виборча система, тим 

більше це дозволяє меншинам (навіть 

територіально розсіяним) бути 

представленими у виборному органі".193 

Крім того, вона підкреслила, що "прохідні 

пороги на виборах не повинні впливати на 

шанси національних меншин бути 

обраними" і що "виборчі округи (їх 

кількість, розмір, форма і значимість) 

можуть бути розроблені з метою 

стимулювання участі меншин у процесах 

прийняття рішень".194 ККРК також вказав, 

що вимога про подолання прохідного 

порогу, має потенційно негативний вплив 

на участь національних меншин у 

виборчому процесі" і тому "має належним 

чином враховуватися".195 ККРК вважає за 

корисне відмовитися від встановлених 

вимог прохідного порогу з метою 

активнішої участі національних меншин у 

виборних органах.196 Венеціанська комісія 

і ККРК розглянули можливість 

резервування місць як один із шляхів 

компромісу з національними меншинами. 

Венеціанська комісія встановила, що це "в 

принципі не суперечить рівності виборчих 

прав",197 однак визнала, що "ідея про 

відмову від місць, призначених 

спеціально для меншин, є 

дискусійною".198 На думку Венеціанської 

комісії, зарезервовані місця можуть бути 

корисним заходом на перехідному етапі, 

який згодом буде замінений звичайним 

представництвом.199 Гарантовані місця у 

виборному органі можна вважати 

проблематичним рішенням через 

труднощі із вирішенням питання, "котрі з 

меншин повинні отримати ці місця, і хто 

буде законно представляти відповідну 

меншість у національних або місцевих 

парламентах".200 Що стосується 

зарезервованих місць, Венеціанська 

комісія також попереджає, що державам 

слід бути обережними з використанням 

подвійного голосування, яке повинно 

відповідати принципу "одна особа – один 

голос", щоб кожен виборець мав рівну 

кількість голосів.201 ККРК визнає 

зарезервовані місця (для однієї 

національної меншини або розподілені 

між різними національними меншинами) 

як "один із способів забезпечити 

представництво осіб, які належать до 

національних меншин, у виборних 

органах".202 Поняття спільних місць може 

бути використане для представництва 

невеликих за чисельністю меншин, але 

необхідно "узгодити загальну стратегію та 
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спільні цілі, що мають бути досягнуті 

завдяки такому представництву".203 ККРК 

рекомендує ротацію представників різних 

національних меншин як інструмент 

реалізації ідеї спільного місця.204 Система 

зарезервованих місць може покращити 

представництво національних меншин у 

парламенті, лише якщо представники 

меншин мають повноцінний 

парламентський статус, тобто вони мають 

право доповідати та голосувати, а не 

обмежуються лише роллю спостерігача.205 

Проте навіть у такому випадку концепція 

зарезервованих місць "не надає особам, 

які належать до національних меншин, 

беззаперечної можливості чинити 

помітний вплив на процес прийняття 

рішень".206       

Окрім питання про представництво 

національних меншин у парламентах, 

деякі закони, що стосуються прав 

національних меншин, містять положення 

про участь меншин у виконавчій владі 

(урядові органи, державні адміністрації) 

та судові органи. Норма закону Боснії і 

Герцеговини (стаття 20.2) просто 

посилається на спеціальний закон та інші 

нормативні акти, якими регулюється 

форма представництва меншин у цих двох 

галузях влади. В аналогічному 

законодавстві Хорватії є стаття 22, згідно 

з якою у виконавчих органах місцевого 

самоврядування, органах державної 

влади, судоустрої та місцевих 

адміністраціях повинно забезпечуватись 

пропорційне представництво осіб, які 

належать до національних меншин. Це 

також передбачає сприятливе ставлення 

до кандидатів, які належать до 

національних меншин, коли йдеться про 

призначення на посади в державному 

управлінні та судочинстві. Угорський 

закон у статті 6.2 передбачає 

працевлаштування на посадах місцевих 

державних службовців та службовців 

державного сектору, а також посадах 

державного нотаріуса та регіонального 

судового виконавчого осіб, які володіють 

рідною мовою національності, частка якої 

сягає 20% місцевого населення. 

Відповідно до статті 11.1 закону Косова, 

ефективна участь національних меншин у 

процесі прийняття рішень на всіх рівнях 

влади забезпечується шляхом 

представництва в уряді, судах та інших 

органах Косова. Для посилення участі 

національних меншин у виконавчій владі 

на місцевому рівні закон встановлює 

посаду заступника міського голови з 

питань громад (стаття 11.2). Молдовський 

закон встановлює у статті 24 право осіб, 

які належать до національних меншин, на 

"приблизно пропорційне представництво 

в установах виконавчої влади та органах 

судової влади всіх рівнів, в армії, у 

правоохоронних органах". Македонський 

закон встановлює у статті 4 принцип 

адекватного та рівноправного 

представництва осіб, які належать до 

національних меншин (тих, які становлять 

менше 20% від загального населення), 

коли йдеться про "зайнятість в органах 

державного управління та інших 

державних установах усіх рівнів". У 
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Чорногорії стаття 25.1 встановлює право 

національних меншин на пропорційне 

представництво у сфері державних 

послуг, органах державної влади та 

місцевій адміністрації. Зобов’язання 

подбати про таке представництво лежить 

на кадрових службах, які повинні 

співпрацювати з радами національних 

меншин. У Сербії стаття 21 прив'язує 

зайнятість у державних службах, 

включаючи поліцію, до трьох критеріїв: 

національного складу населення, 

адекватного представництва та знання 

мов, якими розмовляють на території 

відповідного органу влади чи служби. 

Для ККРК представництво та участь 

осіб, які належать до національних 

меншин, у державному управлінні, 

судочинстві та виконавчій владі є 

важливим способом залучення меншин до 

державних справ. ККРК рекомендує 

"забезпечити правову основу для 

сприяння набору осіб, які належать до 

національних меншин, в органи 

державного управління".207 Юридичні 

гарантії повинні бути поєднані з 

відповідними заходами щодо 

імплементації. Коли мова йде про судову 

систему та правосуддя, ККРК визнає 

важливість сприяння участі в них осіб, які 

належать до національних меншин, якщо 

при цьому гарантуються незалежність та 

ефективне функціонування судової 

системи.208 Однак потреба у 

багатонаціональному управлінні та 

судочинстві не означає досягнення 

жорсткої, математичної рівності 

представництва різних груп. Засуджується 

невиправдане розмноження посад як 

метод досягнення представництва 

меншин.209  

Право меншини на участь у державних 

справах завжди викликає питання, чи 

передбачено якісь механізми 

самостійності національних меншин. 

Держави, як правило, неохоче 

пропонують національним меншинам 

певну автономію, у першу чергу 

побоюючись, що це врешті-решт призведе 

до відокремлення. Право на територіальну 

чи культурну автономію не може бути 

виведене з формулювання РКНМ.210 

Венеціанська комісія дуже чітко 

наголошує, що статус спеціальної 

автономії не є нормою, яку можна 

вимагати згідно з чинною нормативно-

правовою базою.211 Вона недвозначно 

заявила, що її "робота та вивчення 

національних систем захисту меншин не 

виявляють існування будь-якої загальної 

практики у справі територіальної 

автономії, навіть у загальних рисах".212 У 

цій же доповіді Венеціанська комісія 

стверджує, що право на самовизначення, 

гарантоване деякими конституціями, 

насправді є внутрішнім, оскільки воно 

виключає відокремлення.213 У цьому 

відношенні, на початку XXI століття 

багаторівневе управління є більш 

слушним інструментом для розв'язання 

конфліктів, ніж поділ на низку окремих 

держав.214 За цією загальною структурою 

Венеціанська комісія закликає держави 

пропонувати меншинам "можливість 
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контролювати відповідні місцеві або 

автономні адміністрації чи принаймні 

висувати до них мінімальні вимоги щодо 

спеціального статусу" відповідно до 

певних критеріїв.215 Ці критерії 

охоплюють консультації щодо 

впровадження законодавчих або 

адміністративних заходів, участь у 

підготовці, оцінці та реалізації планів та 

програм розвитку, а також ефективну 

участь у процесі прийняття рішень та 

роботі виборних органів (все з 

урахуванням питань, які безпосередньо 

впливають на національні меншини).216 

ККРК встановив, що забезпечення 

територіальної автономії "може сприяти 

більш ефективній участі осіб, які належать 

до національних меншин, у різних сферах 

життя".217 Проте, ККРК формулює свої 

висновки з обережністю, щоб вони не 

стали стимулом до територіальної 

автономії як способу залучення 

національних меншин. Більше того, він 

згадує територіальні одиниці, які вже 

існують внаслідок конкретних 

історичних, політичних та інших 

обставин.218                      

Переважна більшість законів про права 

національних меншин встановлюють 

інституційну схему, яка б дозволила 

представникам меншин брати участь у 

прийнятті рішень із питань, які мають 

особливе значення для захисту 

ідентичності меншин. У деяких країнах до 

державної установи додається 

спеціальний дорадчий (консультативний) 

орган, а в інших він створюється як 

інституційно автономна установа (або 

сукупність установ). У першому випадку 

такий орган найчастіше приєднується до 

виконавчої гілки влади. В Албанії було 

створено Комітет національних меншин 

як центральну установу при Прем'єр-

міністрі (стаття 18.1). В Австрії були 

започатковані Консультативні ради 

етнічних груп для надання рекомендацій 

федеральному уряду та федеральним 

міністрам (стаття 3.1), а також – за 

необхідності – провінційним урядам 

(стаття 3.2). У Чеській Республіці уряд 

створив Раду національних меншин як 

консультативно-ініціативний орган 

(стаття 6.3). У Молдові Координаційна 

рада функціонує як дорадчий орган при 

Департаменті міжетнічних відносин 

(стаття 25.2). У Польщі консультативним 

органом прем'єр-міністра призначено 

Спільну комісію уряду та національних і 

етнічних національних меншин (стаття 

23.1). У Косові засновано Консультативну 

раду громад під егідою Президента 

Республіки (стаття 12.1). Боснія і 

Герцеговина є винятком, оскільки там 

створено Раду національних меншин як 

спеціальний дорадчий орган 

Парламентської асамблеї (стаття 21). Крім 

того, закон передбачає, що парламенти 

територіальних одиниць держави також 

створюють відповідні дорадчі органи 

(стаття 23). У Хорватії, Естонії, Угорщині, 

Чорногорії та Сербії немає подібної 

додаткової інституції, а органи меншин 

(представницькі та/або консультативні) 

діють як окремі установи. У Хорватії на 
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рівні муніципалітетів та повітів, де 

проживає певна частка осіб, які належать 

до національних меншин, обираються 

Ради національних меншин або 

Представники національних меншин 

(статті 23 та 24). Згідно зі статтею 35 

хорватського Закону про права 

національних меншин, на центральному 

рівні було створено Комітет національних 

меншин із метою розглядати питання, 

релевантні для статусу та захисту 

національних меншин.  В Естонії Закон 

про культурну автономію національних 

меншин передбачає право осіб, які 

належать до національної меншини, 

створювати органи культурної автономії 

(стаття 2.1) з культурною радою 

національної меншини як основним 

керівним органом (стаття 11.2). Останній 

може створити окружну або міську 

культурну раду національної меншини або 

призначити місцевих радників у сфері 

культури (стаття 11.2). В Угорщині 

національні меншини можуть створювати 

Національні організації самоврядування 

на місцевому, регіональному та 

національному рівнях (стаття 50). У 

Чорногорії кожна національна меншина 

може створити одну Раду меншин (статті 

33.1 та 33.2). Аналогічно вирішене це 

питання в Сербії, де представниками 

національних меншин є Національні ради 

національних меншин (стаття 19.1). Коли 

мова йде про особистий склад 

вищезгаданих установ, у деяких державах 

присутні як урядові представники, так і 

представники національних меншин, а в 

інших до складу таких органів входять 

виключно представники національної 

меншини. Перший варіант реалізовано в 

Чехії, Косові (стаття 12.6) та Польщі 

(стаття 24.1). В Албанії (стаття 20.1), 

Австрії (стаття 4.2),219 Боснії і Герцеговині 

(стаття 21), Хорватії (стаття 23), Естонії 

(стаття 2.1), Угорщині (стаття 50), 

Молдові (немає посилання в законі), 

Чорногорії (стаття 33.1) та Сербії (стаття 

19.1) членами цих органів є виключно 

особи, які належать до національної 

меншини або меншин (залежно від того, 

чи кожна національна меншина має свій 

власний орган чи діє єдина структура, що 

представляє всі національні меншини).220 

У деяких державах члени органу 

призначаються, а в інших – обираються. 

Першим шляхом пішли в Албанії 

(призначення Прем'єр-міністром, стаття 

20.2), Австрії (призначення Федеральним 

урядом, стаття 4.1), Боснії і Герцеговині 

(призначення Парламентською 

асамблеєю), Чеській Республіці (залежно 

від членів – призначення Урядом або 

Головою Ради), Косові (призначення 

Президентом, стаття 12.8) та Польщі 

(призначення на посаду Прем'єр-

міністром на пропозицію профільного 

міністра, стаття 24.2). У Хорватії (стаття 

26), Естонії (стаття 12), Угорщині (стаття 

56) та Сербії (стаття 19.1) члени органу 

обираються особами, що належать до 

національної меншини, яку цей орган має 

представляти. Те саме стосується виборів 

представників національних меншин та 

призначення членів рад національних 
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меншин у Хорватії, тоді як члени Ради 

національних меншин призначаються 

урядом країни. У Чорногорії частина 

членів рад меншин призначається за 

посадовим статусом з–поміж осіб, що 

належать до національної меншини та 

обіймають певні посади у законодавчій чи 

виконавчій гілках влади на національному 

або місцевому рівнях (стаття 33.5), а 

решта членів обирається особами, які 

належать до відповідної національної 

меншини (стаття 33.7). 

Коли мова йде про компетенцію цих 

органів, деякі закони про права 

національних меншин не торкаються 

цього питання (Австрія та Молдова), деякі 

з них містять загальні положення (Боснія, 

стаття 22), а деякі подають більш (чи 

менш) чіткі положення (Албанія, стаття 

19; Хорватія, статті 31-32; Чеська 

Республіка, стаття 6.5; Естонія, стаття 5; 

Угорщина, розлогі положення у всьому 

законі, зокрема, у статтях 79-86; Косово, 

стаття 12.1; Чорногорія, стаття 35; 

Польща, стаття 23.2; і Сербія, стаття 19.7-

11 спеціального закону). Взагалі, вплив 

цих органів на прийняття рішень 

коливається в різних національних 

структурах, починаючи від юридично 

незобов’язуючої та консультативної 

роботи (наприклад, висунення ініціатив 

або підготовка висновків) або більш 

зобов'язуючих процесуальних заходів на 

етапі прийняття рішень (наприклад, 

надання згоди на рішення або подання 

формальних запитів) і до деяких форм 

самоврядування меншин. 

Для належного функціонування 

консультативних та представницьких 

органів меншин питання фінансування 

має велике значення. Закони про права 

національних меншин у Хорватії (статті 

28-29), Естонії (стаття 27), Угорщині 

(статті 124-137), Косові (статті 12.11 та 

12.13), Чорногорії (стаття 33.14), Польщі 

(стаття 30.2) та Сербії (Стаття 19.5) 

містять чіткі інструкції щодо 

фінансування цих органів. 

Аналізуючи участь осіб, які належать 

до національних меншин, у роботі 

консультативних механізмів, ККРК 

наголосив на важливості забезпечення 

того, щоб "консультативні органи мали 

чіткий правовий статус, обов'язок 

проконсультуватися з ними був 

закріплений в законі, а їх участь у процесі 

прийняття рішень мала постійний 

характер".221 ККРК вважає важливим те, 

що консультативні органи є 

інклюзивними та представницькими. 

Якщо утворюється змішаний владний 

орган, ККРК закликає до того, щоб 

"пропорція між представниками меншин 

та посадовими особами не дозволяла 

останнім домінувати в цій роботі".222 Він 

також підкреслює необхідність прозорих 

процедур призначення, розроблених у 

тісних консультаціях із національними 

меншинами.223 ККРК також закликає 

держави створити регулярні 

консультативні механізми як форму 

інституціоналізованого діалогу між 

урядом та представниками меншин.224 

Вони повинні бути встановлені не лише на 
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національному рівні, оскільки регіональні 

та місцеві консультативні механізми 

можуть бути "корисним додатковим 

каналом" для участі меншин, особливо в 

контексті децентралізованого прийняття 

рішень.225 ККРК вважає, що "необхідно 

чітко визначити правовий статус, роль, 

обов'язки, членство та інституційний 

статус консультативних органів".226 Він 

також закликає консультативні органи 

мати правосуб'єктність.227 Нарешті, 

"необхідні адекватні ресурси для 

підтримки ефективного функціонування 

консультативних механізмів".228  

Оцінюючи, наскільки ефективною є 

участь національних меншин у процесі 

прийняття рішень через вищезазначені 

консультативні органи, ККРК в 

основному посилається на недоліки у 

процедурах призначення/виборів та 

недостатній вплив на процес прийняття 

рішень. У випадку з першим, ККРК, 

наприклад, закликав владу Боснії і 

Герцеговини "внести зміни до положень, 

що регулюють членство в Державній раді 

національних меншин, щоб 

деполітизувати призначення та 

забезпечити реальне представництво 

національних меншин у Раді".229 Що 

стосується Хорватії, він закликав до 

прийняття "відповідної законодавчої бази 

для виборів рад та представників 

національних меншин в одиницях 

самоврядування".230 Процедура 

призначення в Чехії повинна забезпечити  

"більше залучення організацій 

національних меншин до процесу" та 

забезпечити, "щоб призначені 

представники користувалися довірою та 

підтримкою національної меншини, яку 

вони представляють".231 Владі Польщі 

рекомендували зробити процедуру 

призначення "більш відкритою для участі, 

ефективною, прозорою та швидкою".232 

Коли йшлося про спроможність 

консультативного органу ефективно 

впливати на прийняття рішень, ККРК 

закликав австрійську владу зміцнити 

дорадчі органи на рівні етнічних груп, щоб 

вони "могли ефективно брати участь у всіх 

відповідних процесах прийняття рішень, 

не обмежуючись виділенням коштів на 

культурні цілі, і – за необхідності – мали 

доступ до вищих за рангом політиків з 

метою залучення їх до змістовного діалогу 

з питань, що викликають 

занепокоєння".233 ККРК настійно закликав 

владу Боснії і Герцеговини "приділяти 

підвищену увагу пропозиціям, висунутим 

Радами національних меншин", а 

натомість "вітати будь-які рішення не 

відкидати їх".234 У Хорватії 

консультативні органи повинні бути 

"забезпечені достатньою компетенцією, 

щоб ефективно впливати на прийняття 

рішень, не обмежуючись культурними 

справами".235 У випадку з Косовим ККРК 

закликав органи влади забезпечити, щоб 

Консультативна рада спільнот "ефективно 

консультувалася з усіх питань, що мають 

відношення до меншин, і дала можливість 

впливати на процес прийняття рішень із 

питань, які їх стосуються".236 У своїх 

висновках щодо Молдови ККРК зазначає, 
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що "більшість представників 

національних меншин не вважають 

Координаційну раду важливим 

інструментом для забезпечення 

ефективного розгляду їх висновків та 

вирішення проблем на різних рівнях 

влади".237 Таким чином, він закликає 

органи влади "забезпечити можливість 

представникам національних меншин 

ефективно консультуватись на 

центральному та місцевому рівнях з усіх 

питань, що їх стосуються, а не лише 

культури, щоб їх погляди бралися до 

серйозного розгляду під час прийняття 

відповідних рішень".238 Що стосується 

Чорногорії, ККРК закликав органи влади 

переглянути правові положення, щоб 

вирішити проблеми, пов'язані з 

політизацією рад меншин та фактичною 

відсутністю повноважень у прийнятті 

рішень.239 Влада в Польщі повинна 

подбати, щоб рішення міністрів в повній 

мірі брали до уваги думки та рекомендації 

Об'єднаної комісії.240  

 

V. ВИСНОВКИ 

 

Держави мають широку свободу 

повноважень стосовно розробки  

національного законодавства для 

забезпечення прав національних меншин 

за умови, що вони відповідають 

(узагальненим) стандартам, встановленим 

у РКНМ. У Європі відсутня уніфікована 

модель закону про права національних 

меншин, але завдяки роботі Венеціанської 

комісії та ККРК були розроблені деякі 

стандарти (передові практики). Держави 

можуть вільно вирішувати, чи приймати 

комплексний закон про права 

національних меншин, чи ні, але саме він 

може забезпечити кращі гарантії 

послідовного правового захисту прав 

національних меншин. Для цього важливо 

прояснити співвідношення закону про 

права національних меншин із галузевими 

законами як щодо ієрархії, так і щодо 

змісту норм. Сутність прав національних 

меншин повинна регулюватися в законі 

про права національних меншин без 

можливості відхилення від галузевих 

норм. Процес прийняття закону про права 

національних меншин має бути 

інклюзивним, щоб забезпечувати 

ефективне залучення як національної 

більшості, так і національних меншин, а 

також (спільну) відповідальність за 

процес прийняття рішення в цілому та за 

закон зокрема. Часте внесення змін до 

закону є небажаним, адже це ставить під 

сумнів правову визначеність; проте 

обраний підхід не має бути надто 

жорстким. Ухвалені належним чином 

зміни можуть покращити реалізацію 

закону, а отже і якість захисту меншин. 

Необхідно чітко сформулювати основні 

положення закону, що визначають права 

національних меншин. Незважаючи на те, 

що іноді потрібні нечіткі прокламації, 

закон не повинен перетворюватися на 

програмний документ. Він повинен 

надавати особам, які належать до 

національних меншин, або в деяких 
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випадках національним меншинам як 

групам, права, що можуть бути з легкістю 

введені в дію. Отже, вивчення мови 

меншини та навчання мовою національної 

меншини, використання мови меншин у 

спілкуванні з державними органами, 

участь національних меншин у державних 

справах та ін. не повинні залежати від 

доброї волі влади, а повинні спиратися на 

встановлені в законі права. У цьому 

відношенні не можна нехтувати 

важливістю розроблених (інституційних) 

механізмів реалізації прав та їх захисту у 

разі виникнення порушень. Навіть добре 

сформульований закон про права 

національних меншин не може принести 

бажаних результатів, якщо не будуть 

належним чином забезпечені можливості 

для його реалізації та захисту. 
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конвенцією”, ACFC/44DOC(2012)001 rev. Режим доступу: https://rm.coe.int/16800c108d (дата звернення 

25.10.2017) 
39 “Тематичний коментар No. 4: Сфера застосування Рамкової конвенції про захист прав національних 

меншин”, ACFC/56DOC(2016)001. Режим доступу: https://rm.coe.int/16806a4811 (дата звернення 25.10.2017) 
40 “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту прав національних меншин”, 

CDL(2011)018. Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2011)018-e (дата 

звернення 25.10.2017) 
41 Див. “Висновки щодо законопроекту про захист національних меншин Боснії і Герцеговини”, CDL-INF 

(2001) 12. Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(2001)012-e (дата 

звернення 25.10.2017) 

http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=lisshfl.txt&id=FASTLINK&pass=&search=2BEM%3d188-1+AND+DART%3dG+AND+JG%3d2004+AND+HNR%3D16&format=WEBDOKFL
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1959_101_0/1959_101_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_641_0/1994_641_0.pdf
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42 Див. “Висновки щодо Конституційного закону про права національних меншин у Хорватії”, CDL-AD 

(2003) 9. Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2003)009-e; “Висновки щодо Конституційного закону про права національних меншин у Хорватії”, 

CDL-AD (2002) 30, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)030-e; 

“Висновки щодо Конституційного закону про права національних меншин у Хорватії”, CDL-INF (2001) 14. 

Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF(2001)014-e; (дата 

звернення 25.10.2017) 
43 Див. “Висновки щодо Закону про права національностей в Угорщині”, CDL-AD(2012)011. Режим доступу: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)011-e (дата звернення 25.10.2017) 
44 Див. “Висновки щодо законопроекту про внесення змін до Закону про національні меншини в Литві”, 

CDL-AD (2003) 13. Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2003)013-e 

(дата звернення 25.10.2017)   
45Див. “Висновки щодо законопроекту про внесення змін до Закону про права та свободи національних 

меншин у Чорногорії”, CDL-AD(2015)033 (http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2015)033-e); “Висновки щодо зміненого законопроекту про реалізацію прав та свобод національних та 

етнічних меншин у Чорногорії”, CDL-AD(2004)026, 

(http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)026-e) (дата звернення 25.10.2017)  
46 Див. “Висновки щодо законопроекту про  статус національних меншин, які проживають у Румунії”, CDL-

AD(2005)026. Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)026-e (дата 

звернення 25.10.2017). 
47 Див. “Висновки щодо останньої редакції законопроекту про внесення змін до Закону про національні 

меншини в Україні”, CDL-AD(2004)022. Режим доступу: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)022-e (дата звернення 25.10.2017.) 
48 CDL-AD(2008)013; Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2008)013-

e (дата звернення 25.10.2017) 
49 CDL-AD(2007)001; Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)001-

e (дата звернення 25.10.2017) 
50 CDL-AD(2005)009; Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)009-

e (дата звернення 25.10.2017) 
51 CDL-INF (2001) 19; Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

INF(2001)019-e (дата звернення 25.10.2017)   
52 Див. Перелік документів Венеціанської комісії щодо верховенства права, CDL-AD(2016)007, с. 13. Режим 

доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e (дата 

звернення 26.10.2017) 
53 Див., наприклад, редакцію законів Боснії і Герцеговини, Чеської Республіки, Латвії, Сербії або Швеції.  
54 Див., наприклад, редакцію законів Боснії і Герцеговини або Сербії.   
55 Венеціанська комісія, “Висновки щодо Закону про права національностей в Угорщині”, CDL-

AD(2012)011, с. 7 (пункт 27). Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2012)011-e (дата звернення 26.10.2017) 
56 Там само.  
57 Там само.  
58 Хоча закон визначено як конституційний закон, за своєю правовою природою він є не конституційним, а 

органічним законом. Див. Статтю 15.2 та Статтю 83.1 Конституції Хорватії. “Ustav Republike Hrvatske”, NN 

56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.   
59 Статті 12, 13, та 22a, а також Додатки 1 і 2.   
60 Див. Статтю 158 Закону про національності Угорщини.  
61 Див. преамбулу Закону про національні меншини Молдови.  
62 Див. Статтю 81 Конституції Косова та Статтю 15.2. Закону про громади.  
63 Венеціанська комісія, “Висновки щодо Закону про права національностей в Угорщині”, CDL-

AD(2012)011, с. 6 (пункт 24). Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2012)011-e (дата звернення 27.10.2017) 
64 Там само, с. 6, пункт 25.  
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65 Венеціанська комісія, “Висновки щодо Конституційного закону про права національних меншин у 

Хорватії”, CDL-INF (2001) 14, с. 4. Режим доступу: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF(2001)014-e (дата звернення 

27.10.2017) 
66 Там само, с. 5.  
67 Венеціанська комісія, “Висновки щодо Конституційного закону про права національних меншин  у 

Хорватії”, CDL-AD (2002) 30, с. 5. Режим доступу: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)030-e (дата звернення 

27.10.2017) 
68 Венеціанська комісія, “Висновки щодо Конституційного закону про права національних меншин  у 

Хорватії”, CDL-AD (2003) 9, с. 3 (пункт 8). Режим доступу: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2003)009-e (дата звернення 

27.10.2017) 
69 Там само, (пункт 10) 
70 Венеціанська комісія, “Висновки щодо Закону про права національностей в Угорщині”, CDL-

AD(2012)011, с. 4 (пункт 10). Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2012)011-e (дата звернення 28.10.2017) 
71 Депутати, що належать до національних меншин, можуть бути обрані за загальними списками (як 

кандидати від основних партій) або за спеціальними списками меншин (як кандидати від партій 

національних меншин), для яких зазвичай застосовуються позитивні заходи (зарезервовані місця з нижчим 

порогом). У зв'язку з цим можуть виникнути два питання: питання репрезентативності та впливу. Що 

стосується репрезентативності, то частіше за все депутати, обрані за спеціальними списками меншин, 

вважаються справжніми представниками інтересів національних меншин, порівняно з тими, що обираються 

через основні партії. Навіть ККРК дотримується думки, що "включення представників меншин до основних 

політичних партій (...) не обов'язково означає ефективне представництво інтересів меншин" ("Коментарі до 

ефективної участі осіб, які належать до національних меншин, у культурному, соціальному та економічному 

житті та в державних справах", ACFC/31DOC (2008) 001, с. 24, пункт 78). Зазвичай спірні питання 

виникають на етапі, коли партійно-політична ідентичність переважає над ідентифікацією меншин. Проте так 

відбувається не завжди, адже це певною мірою суперечить принципу самоідентифікації, що помилково 

вказує на монополію щодо проблем меншин (та їх інтересів) для представників цих меншин. Отже, між 

депутатами, що належать до національних меншин, не повинно бути жодних відмінностей, якщо це сприяє 

прозорим парламентським дебатам та більш помітній участі національних меншин у процесі прийняття 

рішень. Питання впливу стає актуальним, коли представники національних меншин у парламенті не мають 

повноцінного парламентського статусу. У таких випадках вони можуть спостерігати за парламентською 

роботою і, можливо, брати участь у дебатах, але без права голосу. Таким чином, вони не є депутатами у 

повному розумінні цього слова. Тим не менш, через нижчий статус було б розумно забезпеч ити цих 

представників більшими повноваженнями участі в парламентських дебатах (як у комітетах, так і на 

пленарному засіданні) під час розгляду законопроектів про національні меншини, зважаючи на відсутність у 

них можливості голосувати в парламенті.      
72 Див. статтю 81 та поправку 2 до Конституції Косова та поправку Х (2) до Конституції Македонії.  
73 “Тематичний коментар № 4: Сфера застосування Рамкової конвенції про захист національних меншин”, 

ACFC/56DOC(2016)001, с. 18, пункт 44. Детальний розгляд інтеграції в культурно різноманітних 

суспільствах викладено в: Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин, “Люблянські 

рекомендації з інтеграції культурно різноманітних суспільств”, 2012. Режим доступу: 

http://www.osce.org/hcnm/ljubljana-guidelines (дата звернення 28.10.2017)  
74 Втручання конституційного суду обмежується скасуванням неконституційних норм. Він не може 

впровадити позитивні зміни по суті питання, оскільки вони є виключною компетенцією законодавчого 

органу (парламенту). Однак, тлумачення норм закону конституційним судом може вважатися неформальним 

внесенням змін до закону. 
75 Див. Четверту доповідь про дотримання Австрією РКНМ, ACFC/SR/IV(2016)001, с. 10-12; режим доступу: 

https://rm.coe.int/1680650fd1 (дата звернення 28.10.2017) та Четверті висновки ККРК щодо Австрії, 

ACFC/OP/IV(2016)007, с. 3-4.   
76 Див. Четверту доповідь про дотримання Боснією і Герцеговиною РКНМ, ACFC/SR/IV(2016)007, с. 10. 

Режим доступу: https://rm.coe.int/16806d318e (дата звернення 28.10.2017) 
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77 “Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina”, NN 80/2010. Для 

більш докладної інформації про поправки 2010 року див. Четверту доповідь  про дотримання Хорватією 

РКНМ, ACFC/SR/IV(2014)012, с. 11-13. 
78 Два рішення від 2010 року та одне рішення від 2011 року.   
79 Венеціанська комісія, “Висновки щодо Закону про права національностей в Угорщині”, CDL-

AD(2012)011, с. 3-4.  
80 “Закон № 04/L-020 про Зміни та доповнення до Закону № 03/L-047 про захист та розвиток прав громад та 

їх членів у Республіці Косово”, газета "Official Gazette of Kosovo", № 2011/29.  
81 Закон 1991 року було скасовано в загальному порядку скасування законів, що не були приведені у 

відповідність до нового режиму правовідносин у Литві. Див. Третю доповідь про дотримання Литвою 

РКНМ, ACFC/SR/III(2011)005 rev, с. 62. 
82 Четверта доповідь про дотримання Литвою РКНМ , ACFC/SR/IV(2017)004, с. 10. Режим доступу: 

https://rm.coe.int/16806f826c (дата звернення 28.10.2017) 
83 Див. зведений текст закону за посиланням: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/zakoni, (дата звернення 

28.10.2017).    
84 Див. треті Висновки ККРК щодо України, ACFC/OP/III(2012)002, с. 12 (пункт 35). Режим доступу: 

https://rm.coe.int/168008c6c0 (дата звернення 28.10.2017) 
85 Див. Четверту доповідь про дотримання Україною РКНМ , ACFC/SR/IV(2016)003, с. 8.  
86 Див. Венеціанська комісія, “Висновки щодо законопроекту про внесення змін до Закону про національні 

меншини в Литві”, CDL-AD (2003) 13, с. 2. Режим доступу: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2003)013-e (дата звернення 

30.10.2017) 
87 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018. Режим доступу: 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2011)018-e (дата звернення 

30.10.2017)  
88 Крім терміну “національна меншина”, польський закон містить термін “етнічна меншість”, який 

застосовується до груп, походження яких не пов'язане з іншими державами. Щоправда, правовий статус 

обох термінів однаковий.  
89 Ухвала Конституційного Суду Сербії від 5.12.2013, IUo-360/2009, Газета “Official Gazette of the Republic of 

Serbia” № 61/2014.   
90 Див. статтю 6.2 Статуту Автономного краю Воєводина, газета “Official Gazette of AP Vojvodina”, № 

20/2014.  
91 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 8.  
92 Там само.  
93Там само, с. 10.  
94 Там само.  
95 Див. статтю 1.2 Закону Австрії, статтю 3.1. Закону Боснії і Герцеговини, статтю 5 Закону Хорватії,статтю 

2.1 Закону Чехії, статтю 1.1. Закону Угорщини, статтю 1 Закону Молдови, статтю 2 Закону Чорногорії, 

статтю 2.1 (2) і 2.3(2) Закону Польщі, статтю 2.1 Закону Сербії, статтю 1.4 Закону Косова.  
96 Див. статтю 171.1. Закону, а також статтю XXIX Конституції Угорщини. Венеціанська комісія, “Висновки 

щодо Закону про права національностей в Угорщині”, CDL-AD(2012)011, с. 8 (пункт 35)    
97 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 8.  
98 Там само, с. 6.  
99 Там само, с. 7, 8, 9.  
100 “Тематичний коментар № 4: Сфера застосування Рамкової конвенції про захист національних меншин”, 

ACFC/56DOC(2016)001, с. 13, пункт 30.  
101 Там само, с. 13, пункт 31. Курсив наш.  
102 Там само, с. 13, fn. 50.  
103 Позитивний приклад надала Чеська Республіка, яка забезпечила в’єтнамців статусом національної 

меншини.  
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104 У статті 1.1 угорського Закону подано такий критерій: група має проживати в Угорщині принаймні 

протягом одного століття; у польському Законі йдеться, що пращури групи мають проживати на території 

теперішньої Республіки Польща (стаття 2.1 (5)).  
105 Венеціанська комісія, “Висновки щодо Закону про права національностей в Угорщині”, CDL-

AD(2012)011, с. 8 (пункт 33)  
106 Там само.  
107 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 6.  
108 Там само.  
109 Там само.  
110 Див. Треті висновки ККРК щодо Боснії і Герцеговини, ACFC/OP/III(2013)003, с. 11 (пункти 34-36). 

Режим доступу: https://rm.coe.int/168008c667 (дата звернення 30.10.2017)  
111 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с.13.  
112 Там само.  
113 Там само.  
114 Там само.  
115 Там само, с. 10.  
116 Там само, с. 9, 10.  
117 Там само, с. 9.  
118 Там само, с. 14.  
119 “Тематичний коментар № 4: Сфера застосування Рамкової конвенції про захист національних меншин”, 

ACFC/56DOC(2016)001, с. 7, пункт 11.   
120 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 14.  
121 Там само.  
122 “Тематичний коментар № 4: Сфера застосування Рамкової конвенції про захист національних меншин”, 

ACFC/56DOC(2016)001, с. 7, пункт 10.   
123 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 14.   
124 Там само.  
125 “Тематичний коментар № 4: Сфера застосування Рамкової конвенції про захист національних меншин”, 

ACFC/56DOC(2016)001, с. 7, пункт 10.   
126 Там само.  
127 Цікавою в цьому відношенні є стаття 11.2 угорського Закону, яка вводить загальну заборону на 

обов’язкове декларування приналежності до певної нації, однак визнає, що декларування національної 

приналежності є необхідним для реалізації передбачених для цієї національності прав.  
128 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с.15. 
129 Там само.  
130 Там само.  
131 Там само.  
132 Там само, с. 51.  
133 Там само.  
134 Там само, с. 53.  
135 Там само, с. 13. 
136 Там само.  
137 Там само. 
138 “Тематичний коментар № 4: Сфера застосування Рамкової конвенції про захист національних меншин”, 

ACFC/56DOC(2016)001, с. 12, пункт 28.   
139 Слід навести декілька показових прикладів: поляки прагнуть визнання в Австрії, торбеши – в Македонії, 

сілезці – у Польщі, ароманці – в Румунії, русини – в Україні.   
140 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 18.  
141 Там само., с. 16.  
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142 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 16.  
143 Там само, с. 18.  
144 Там само.  
145 Там само.  
146 Захищені ознаки дискримінації, пов'язані з приналежністю до національної меншини, відносяться до 

національного або етнічного походження, раси, кольору шкіри, мови, релігії тощо.    
147 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 19.  
148 Там само, с. 21. 
149 Там само.  
150 Там само.  
151 Там само.  
152 Там само.  
153 Для прикладу див. статтю 8.2. Конституції Чорногорії (“Ustav Crne Gore”, Sl. list CG, 1/2007, 38/2013).  
154 Для прикладу див. статтю 9.2 (2) Антидискримінаційного закону Хорватії (“Zakon o suzbijanju 

diskriminacije”, NN 85/08, 112/12)  
155 Для прикладу див. статті 13-20 австрійського закону, статті 7-9 італійського закону, статтю 11 

чорногорського закону, статтю 9 (а також статті 10 та 11) польського закону, статтю 11 сербського закону, 

статті 8-16 шведського закону.    
156 Для прикладу див. статтю 11 хорватського закону, статті 22-43 угорського закону, статті 4-6 італійського 

закону, статтю 13 чорногорського закону, статті 13-15 сербського закону, статтю 8 закону Косова.   
157 Для прикладу див. статтю 11 чеського закону, статтю 17 польського закону або статтю 10.2. латвійського 

закону.  
158 Показовим у цьому відношенні є формулювання статті 6.1 молдовського закону, де йдеться про те, що  

держава повинна створити умови для реалізації прав людей, які належать до національних меншин, на 

отримання освіти своєю рідною мовою.   
159 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 27. 
160 Там само, с. 33.   
161 Там само, с. 32.  
162 Там само. 
163 “Тематичний коментар № 3: Мовні права осіб, що належать до національних меншин згідно з Рамковою 

конвенцією”, ACFC/44DOC(2012)001 rev, с. 17, пункт 53.  
164 Там само, с. 28, пункт 89.  
165 Там само.  
166 Там само, с. 8, пункт 22.  
167 Там само, с. 18, пункт 55.  
168 Для прикладу див. Додатки 1 та 2 до Закону Австрії, які навіть мають статус конституційних. Див. статтю 

6 шведського закону.   
169 Див. для прикладу статтю 3 італійського закону, статтю 10 польського закону або статтю 7 шведського 

закону.  
170 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 29. 
171 “Тематичний коментар № 3: Мовні права осіб, що належать до національних меншин згідно з Рамковою 

конвенцією”, ACFC/44DOC(2012)001 rev, с. 18, пункт 55.  
172 Для прикладу див. статтю 12.1 хорватського закону, статтю 12.1 закону Боснії і Герцеговини, статтю 6 

угорського закону, статтю 11.2 чорногорського закону або статтю 11.2 сербського закону.   
173 Для прикладу див. треті Висновки ККРК щодо Албанії, ACFC/OP/III(2011)009, с. 6 (пункт 17); четверті 

Висновки ККРК щодо Хорватії, ACFC/OP/IV(2015)005rev, с. 7 (пункт 16); четверті Висновки ККРК щодо 

Чеської Республіки, ACFC/OP/IV(2015)004, с. 10 (пункт 25), четверті Висновки ККРК щодо Угорщини, 

ACFC/OP/IV(2016)003, с. 12 (пункт 30), другі Висновки ККРК щодо Чорногорії, ACFC/OP/II(2013)002, с. 13 

(пункт 49); треті Висновки ККРК щодо Сербії, ACFC/OP/III(2013)006, с. 14 (пункт 49). Див. також 

“Тематичний коментар № 4: Сфера застосування Рамкової конвенції про захист національних меншин”, 

ACFC/56DOC(2016)001, с. 9, пункт 18.  
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174 “Тематичний коментар № 3: Мовні права осіб, що належать до національних меншин згідно з Рамковою 

конвенцією”, ACFC/44DOC(2012)001 rev, с. 18, пункт 57.  
175 Там само, с. 18-19, пункт 57.  
176 Там само, с. 18, пункт 56.  
177 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 48.  
178 Там само.  
179 “Коментар про освіту згідно з Рамковою конвенцією про захист національних меншин”, 

ACFC/25DOC(2006)002, с. 20.   
180 Там само.  
181 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 34.  
182 Там само.  
183 Там само, с. 42.  
184 “Коментар про ефективну участь осіб, які належать до національних меншин, у культурному, 

соціальному та економічному житті та в державних справах”, ACFC/31DOC(2008)001, с. 27, пункт 101.  
185 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 49.  
186 “Коментар про ефективну участь осіб, які належать до національних меншин, у культурному, 

соціальному та економічному житті та в державних справах”, ACFC/31DOC(2008)001, с. 23, пункт 75.  
187 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 46.  
188 Там само.  
189 “Коментар про ефективну участь осіб, які належать до національних меншин, у ку льтурному, 

соціальному та економічному житті та в державних справах”, ACFC/31DOC(2008)001, с. 23, пункт 76.  
190 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018 с. 47.  
191 Там само. 
192 Там само.  
193 Там само, с. 49.  
194 Там само, с. 54.  
195 “Коментар про ефективну участь осіб, які належать до національних меншин, у культурному, 

соціальному та економічному житті та в державних справах”, ACFC/31DOC(2008)001, с. 24, пункт 82.  
196 Там само.  
197 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 54.  
198 Там само, с. 55.  
199 Там само.  
200 Там само.  
201 Там само, с. 50, 51.  
202 “Коментар про ефективну участь осіб, які належать до національних меншин, у культурному, 

соціальному та економічному житті та в державних справах”, ACFC/31DOC(2008)001, с. 26, пункт 91. 
203 Там само, пункт 92.   
204 Там само.  
205 Там само, пункт 93. 
206 Там само, пункт 94.  
207 Там само, с. 31, пункт 121. 
208 Там само, пункт 122.  
209 Там само, пункт 123.  
210 Там само, с. 33, пункт 133.  
211 Венеціанська комісія, “Збірка висновків та звітів Венеціанської комісії щодо захисту національних 

меншин”, CDL(2011)018, с. 37.  
212 Там само, с. 38.  
213 Там само, с. 38.  
214 Там само.  
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215 Там само.  
216 Там само.  
217 “Коментар про ефективну участь осіб, які належать до національних меншин, у культурному, 

соціальному та економічному житті та в державних справах”, ACFC/31DOC(2008)001, с. 33, пункт 134.  
218 Там само.  
219 Австрійський закон визначає, що членами консультативної ради етнічної групи можуть бути призначені 

лише особи, які: є членами загального представницького органу та були обрані з огляду на їх приналежність 

до відповідної етнічної групи або є членами такої етнічної групи; були висунуті асоціацією, що представляє 

інтереси етнічних груп у відповідності до цілей своїх установчих документів, і є представниками відповідної 

групи; або як члени етнічної групи були призначені церквою чи релігійною конфесією. Проте, згідно з 

Висновками ККРК, "близько 50% членів є представниками національних меншин", тоді як "інші 50% членів 

складаються з представників різних політичних партій та представників церкви, що не мають будь -якого 

зв’язку з громадами національних меншин" . Див.: Четверті Висновки щодо Австрії, ACFC/OP/IV(2016)007, 

с. 29 (пункт 75). Режим доступу: https://rm.coe.int/168070f1e3 (дата звернення 5.11.2017)  
220 Окрім рад національних меншин, сербський Закон про права національних меншин статтею 18 

передбачає запровадження Ради національних меншин, що має статус державного органу влади.  
221 “Коментар про ефективну участь осіб, які належать до національних меншин, у культурному, 

соціальному та економічному житті та в державних справах”, ACFC/31DOC(2008)001, с. 29, пункт 107.  
222 Там само, пункт 109.  
223 Там само, пункт 111.  
224 Там само, пункт 113.  
225 Там само, пункт 115.  
226 Там само, пункт 116.  
227 Там само.  
228Там само,  пункт 119.  
229 Треті висновки щодо Боснії і Герцеговини, ACFC/OP/III(2013)003, с. 38 (пункт 161). Режим доступу: 

https://rm.coe.int/168008c667 (дата звернення 5.11.2017)  
230 Четверті висновки щодо Хорватії, ACFC/OP/IV(2015)005rev, с. 31 (пункт 87). Режим доступу: 

https://rm.coe.int/16806c268b (дата звернення 5.11.2017) 
231 Четверті висновки щодо Чеської Республіки, ACFC/OP/IV(2015)004, с. 27 (пункт 107). Режим доступу: 

https://rm.coe.int/1680684ff9 (дата звернення 5.11.2017)  
232 Треті висновки щодо Польщі, ACFC/OP/III(2013)004, с. 34 (пункт 184). Режим доступу: 

https://rm.coe.int/168008c6a1 (дата звернення 5.11.2017) 
233 Четверті висновки щодо Австрії, ACFC/OP/IV(2016)007, с. 31 (пункт 78). Режим доступу: 

https://rm.coe.int/168070f1e3 (дата звернення 5.11.2017)  
234 Треті висновки щодо Боснії і Герцеговини, ACFC/OP/III(2013)003, с. 39 (пункт 162) 
235 Четверті висновки щодо Хорватії, ACFC/OP/IV(2015)005rev, с. 31 (пункт 86) 
236 Треті висновки щодо Косова*, ACFC/OP/III(2013)002, с. 46 (пункт 144). Режим доступу: 

https://rm.coe.int/168008c6c6 (дата звернення 5.11.2017)  
237 Четверті висновки щодо Республіки Молдова, ACFC/OP/IV(2016)004, с. 33 (пункт 92). Режим доступу: 

https://rm.coe.int/16806f69e0 (дата звернення 5.11.2017)  
238 Там само, с. 34 (пункт 94) 
239 Другі висновки щодо Чорногорії, ACFC/OP/II(2013)002, с. 37 (пункт 197) разом із с. 36 (пункт 193). 

Режим доступу: https://rm.coe.int/168008c1ac (дата звернення 5.11.2017)  
240 Треті висновки щодо Польщі, ACFC/OP/III(2013)004, с. 34 (пункт 182).  
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 

 

Др. Любіца Джорджевіч 
Старша наукова співробітниця ЄЦПМ, Голова дослідницького підрозділу з питань 

юстиції та управління 

*Контакт: djordjevic@ecmi.de  

Проф. Др. Тове Г. Маллой 
Директорка ЄЦПМ, позаштатна професорка Європейського університету 

Фленсбурга, член Консультативного комітету щодо Рамкової конвенції про захист 

національних меншин (представниця Данії). 

*Контакт: malloy@ecmi.de   

Пан Станіслав Чернега 
Науковий співробітник проектів ЄЦПМ, здобувач наукового ступеня PhD на 

Факультеті соціальних та економічних наук Братиславського університету ім. 

Коменського. 

*Контакт: cernega@ecmi.de  
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