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Wstêp

Oddajemy do Pañstwa r¹k informator na temat mo¿liwoci
pos³ugiwania siê jêzykami mniejszoci narodowych jako pomocniczymi w stosunku do jêzyka urzêdowego w Polsce
i w wybranych krajach europejskich.
Warunkiem rozwoju wzajemnego zrozumienia pomiêdzy narodami jest wiadome spo³eczeñstwo, które dziêki zetkniêciu
z innymi kulturami ma mo¿liwoæ weryfikowania uprzedzeñ
i negatywnych stereotypów. Okazuje siê jednak, ¿e fakt
wspó³istnienia na terenach pogranicza ró¿norodnych kultur
jest czêsto nieakceptowany przez samych mieszkañców.
W Polsce do 1989 r. w³adze pañstwowe prowadzi³y politykê negowania istnienia w kraju mniejszoci narodowych.
Proces demokratycznych przemian, zapocz¹tkowany w 1989
roku, przyniós³ zmianê polityki pañstwa wobec mniejszoci narodowych. W chwili obecnej mo¿na stwierdziæ, ¿e
polski system prawny w swoich szczegó³owych rozwi¹zaniach przewiduje szereg gwarancji ochrony praw osób
nale¿¹cych do mniejszoci narodowych. S¹ one zgodne
w du¿ym stopniu ze standardami miêdzynarodowymi.
Wyj¹tkiem s¹ uregulowania dotycz¹ce u¿ywania jêzyka
mniejszoci w stosunkach z w³adzami publicznymi oraz podwójnego nazewnictwa topograficznego. Now¹ sytuacjê
stworzy³o rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 18.03.2002 r. w sprawie wypadków,
w których nazwom i tekstom w jêzyku polskim mog¹ towarzyszyæ wersje w przek³adzie na jêzyk obcy. Jest to akt

prawny otwieraj¹cy mo¿liwoæ równoleg³ego stosowania
na terenach zamieszka³ych przez mniejszoci narodowe
i etniczne przek³adu nazw i tekstów w urzêdach i instytucjach u¿ytecznoci publicznej w jêzykach innych ni¿ polski.
Z naszych kontaktów z przedstawicielami mniejszoci narodowych wynika, i¿ ten akt prawny nie jest znany, albo
te¿ interpretuje siê go jako dokument do stosowania wy³¹cznie na terenach przygranicznych. Dlatego zlecilimy
opracowanie ekspertyzy na ten temat prof. Grzegorzowi
Januszowi, Kierownikowi Zak³adu Praw Cz³owieka Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Mamy nadziejê, ¿e prezentowane opracowanie bêdzie z jednej strony
praktycznym poradnikiem dla mniejszoci narodowych
w Polsce na temat sposobu stosowania rozporz¹dzenia
MSWiA z 18.03.2002 r., z drugiej za informatorem na
temat mo¿liwoci u¿ywania jêzyka mniejszoci narodowych jako pomocniczego jêzyka urzêdowego w wybranych
krajach europejskich, z dowiadczeñ których - naszym
zdaniem - nale¿y skorzystaæ przy tworzeniu polskiego prawa wewnêtrznego.
Niniejsza publikacja wpisuje siê w dzia³ania Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej maj¹ce na celu wspieranie procesu budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wa¿nym
polem dzia³ania naszej instytucji jest podejmowanie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych integracji i konstruktywnemu wspó³dzia³aniu ró¿nych grup etnicznych i narodowych na tradycyjnych terenach pogranicza, przede wszystkim na
Górnym l¹sku. W szczególnoci chodzi o wspieranie
aktywnego uczestnictwa pozosta³ych na tych ziemiach
- po zawirowaniach politycznych i historycznych - mniejszoci narodowych w ¿yciu politycznym, spo³ecznym,
gospodarczym i kulturalnym regionu.

Uwagi ogólne
Dla potrzeb niniejszej publikacji niezbêdne jest okrelenie kilku terminów podstawowych. Wi¹¿¹ siê one z pojêciami:
·
mniejszoæ narodowa - pojêcie to okrelane jest odrêbnie przepisami poszczególnych pañstw - w pañstwach, w których ustawowo zdefiniowano to pojêcie
odnoszone jest ono generalnie do grup legitymuj¹cych siê obywatelstwem kraju osiedlenia, pozostaj¹cych w mniejszoci w stosunku do reszty obywateli, charakteryzuj¹cych siê d¹¿eniem do zachowania swoich odrêbnych cech etnicznych,
w tym kultury, tradycji, jêzyka, religii;
·
jêzyk urzêdowy - pojêciem tym okreliæ nale¿y jêzyk uznany na podstawie przepisów konstytucyjnych lub ustawowych za jêzyk oficjalnego komunikowania w
pañstwie;
·
jêzyk pomocniczy - okreliæ nale¿y jêzyk ojczysty nadanej mniejszoci narodowej u¿ywany obok jêzyka urzêdowego w zakresie okrelonym przepisami stosownych aktów normatywnych;
·
jêzyk ojczysty - jest to jêzyk u¿ywany przez osoby nale¿¹ce do mniejszoci
narodowej, wynikaj¹cy z ich wiêzi etniczno-kulturowych oraz identyfikacji narodowociowej.
W pañstwach europejskich, w których wprowadzono u¿ywanie w stosunkach
urzêdowych jêzyków pomocniczych, odpowiednie regulacje z zasady odnoszone s¹
do mniejszoci autochtonicznych i s¹ ograniczane do terenu (gmin) zamieszkiwanego przez dane mniejszoci. W czêci regulacji odnoszone s¹ one do tzw. mniejszoci zautochtonizowanych (historycznych), które stanowi¹c ludnoæ nap³ywow¹ w
wyniku wielowiekowego zamieszkiwania w danym pañstwie nabra³y cech spo³ecznoci
rodzimych (autochtonicznych). Jednoczenie w przepisach konstytucyjnych okrelany
jest bardzo czêsto jêzyk urzêdowy w pañstwie, np. art. 27 konstytucji RP z 1997 r.,
§ 17 konstytucji Finlandii z 2000 r., art. 12 konstytucji Chorwacji z 1990 r., art. 11
konstytucji S³owenii z 1991 r., art. 6 konstytucji S³owacji z 1992 r., art. 13 konstytucji Rumunii z 1991 r., art. 14 konstytucji Litwy z 1992 r. Przepisy tych konstytucji
w ró¿nym zakresie dopuszczaj¹ tak¿e stosowanie jêzyków mniejszoci jako jêzyków
pomocniczych odsy³aj¹c tê sprawê do regulacji miêdzynarodowych (Polska) lub
ustawowych (Finlandia, Chorwacja, S³owenia, S³owacja).
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W czêci pañstw ratyfikowano Europejsk¹ Kartê Jêzyków Regionalnych lub
Mniejszociowych z 5 listopada 1992 r., która w art. 9 (w³adze s¹dowe) i art. 10
(w³adze administracyjne i s³u¿by publiczne) okrela zasady i zakres stosowania jêzyków mniejszociowych1. Przepisy konstytucyjne nie zawieraj¹ natomiast regulacji
odnosz¹cych siê do kwestii nazewnictwa topograficznego pozostawiaj¹c ten problem
do regulacji na poziomie ustaw lub rozporz¹dzeñ2.
W odniesieniu do stosowanych rozwi¹zañ wprowadzania jêzyka pomocniczego
i oznaczeñ topograficznych w tym jêzyku widoczne s¹ dwa rozwi¹zania:
1. uznanie jêzyka danej mniejszoci za pomocniczy jêzyk w stosunkach urzêdowych skutkuje jego stosowaniem równie¿ w oznaczeniach topograficznych odnoszonych co najmniej do stosowania podwójnego nazewnictwa miejscowoci;
2. przy braku uznania danego jêzyka za jêzyk pomocniczy przepisy w niektórych
pañstwach, g³ównie na podstawie ustaw o samorz¹dzie lokalnym, dopuszczaj¹
wprowadzanie przez dan¹ gminê podwójnego nazewnictwa ulic i placów: w jêzyku
urzêdowym i jêzyku danej mniejszoci zamieszkuj¹cej tê gminê (miejscowoæ).
Tam gdzie wprowadzono stosowanie nazw w jêzyku pomocniczym maj¹ one
charakter równowa¿ny nazwom urzêdowym. W zwi¹zku z tym jako pierwsza stosowana jest nazwa w jêzyku urzêdowym, za jako druga nazwa w jêzyku danej mniejszoci umieszczana poni¿ej nazwy urzêdowej. Nazwy w jêzyku pomocniczym umieszczane s¹ b¹d w identycznym kszta³cie, wielkoci liter i na tablicach o identycznym tle jak nazwa urzêdowa lub te¿ o pomniejszonej wielkoci liter i na innym tle
tablicy.

1

2
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Wykaz pañstw oraz zakres zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ratyfikacji Karty a przyjêtych przez pañstwa sygnatariuszy por. strona internetowa Rady Europy http://conventions.coe.int/treaty traktat ETS no. 148. Kartê
ratyfikowa³o 17 pañstw. Polska podpisa³a Kartê 12 maja 2003 r. Tekst polski Karty: G. Janusz, P. Bajda,
Prawa mniejszoci narodowych. Standardy europejskie, wyd. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Warszawa 2000, s. 173-194.
Przepis o stosowaniu w publicznych oznaczeniach jêzyka mniejszoci zawiera tylko Konstytucja Kraju
Brandenburgia (RFN) z 1992 r., w której okrelono w art. 25 prawa Serbów.

Czêæ I.
Mo¿liwoæ u¿ywania podwójnego
nazewnictwa w odniesieniu do
jêzyków mniejszoci narodowych
zamieszkuj¹cych kraje europejskie

1. Podstawy prawne i zasady wprowadzania
jêzyków pomocniczych
W wiêkszoci pañstw regulacje odnosz¹ce siê do jêzyków pomocniczych wprowadzono na poziomie ustaw lub rozporz¹dzeñ, nie okrelaj¹c jednoczenie w przepisach konstytucyjnych taksatywnie grup mniejszociowych objêtych t¹ regulacj¹.
Wyj¹tki zawieraj¹ konstytucje: Finlandii, wskazuj¹ca na prawo do stosowania w stosunkach urzêdowych jêzyka szwedzkiego i lapoñskiego (Saami)3, oraz S³owenii, uznaj¹ca za jêzyki urzêdowe tak¿e jêzyk wêgierski i w³oski.
Stosowanie jêzyków mniejszoci jako pomocniczych jêzyków urzêdowych oraz
nazw topograficznych w tych jêzykach w pañstwach europejskich okrelone zosta³o
w nastêpuj¹cych przepisach:
1. zobowi¹zaniach miêdzynarodowych;
2. ustawach o prawach mniejszoci narodowych;
3. ustawach lub rozporz¹dzeniach o u¿ywaniu jêzyków mniejszoci narodowych
w stosunkach urzêdowych;
4. ustawach lub rozporz¹dzeniach o stosowaniu oznaczeñ topograficznych;
5. ustawach lub rozporz¹dzeniach o samorz¹dzie lokalnym.

3

Konstytucja odsy³a jednoczenie zasady stosowania jêzyka Saami do regulacji ustawowych.
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Okrelenie w zobowi¹zaniach miêdzynarodowych pos³ugiwania siê jêzykiem
mniejszoci jako jêzykiem pomocniczym odnosi siê g³ównie do pañstw-sygnatariuszy Europejskiej Karty Jêzyków Regionalnych lub Mniejszociowych 4.
W przypadku w³adz s¹dowych (art. 9) odnoszone jest to zobowi¹zanie do nastêpuj¹cych praw:
·
prowadzenia na ¿¹danie strony postêpowania w jêzykach mniejszociowych,
·
pos³ugiwania siê w postêpowaniu przez stronê swoim jêzykiem ojczystym na
pimie i ustnie bez ponoszenia przez ni¹ z tego tytu³u dodatkowych kosztów,
·
dopuszczenia sporz¹dzania w jêzykach mniejszociowych dokumentów, dowodów oraz wniosków.
Jednak¿e warunkiem skorzystania z tych praw by³o uznanie przez sêdziego, i¿
nie bêdzie to nadu¿yciem prawa, czyli nie bêdzie stanowiæ przeszkody w [...] sprawowaniu prawid³owego wymiaru sprawiedliwoci.
W odniesieniu do w³adz administracyjnych (art. 10) stosowanie podobnych praw
z³agodzono poprzez sformu³owanie, i¿ strony zobowi¹zuj¹ siê stosowaæ te przepisy [...]
tak dalece, jak jest to mo¿liwe w rozs¹dnych granicach [...] i w zale¿noci od sytuacji
ka¿dego jêzyka. Dodatkowym zobowi¹zaniem by³o zalecenie, aby urzêdnicy na terenie
objêtym stosowaniem przepisów art. 10 pos³ugiwali siê jêzykiem danej mniejszoci.
Generalnie stosowanie przepisów Karty nie ma charakteru bezwzglêdnego, gdy¿
pozostawia pewn¹ granicê uznaniow¹ dla pañstwa lub jego urzêdników. Jednoczenie dodatkowe koszty wynikaj¹ce ze stosowania przepisów Karty ponoszone s¹
przez pañstwo.
Ze zobowi¹zañ miêdzynarodowych wymieniæ nale¿y wi¹¿¹cy nadal Austriê Traktat
Pañstwowy z 1955 r., który w art. 7 § 3 okrela³ prawo do pos³ugiwania siê w stosunkach urzêdowych jêzykiem ojczystym przez mniejszoæ s³oweñsk¹ i chorwack¹
[...] w okrêgach administracyjnych i s¹dowych w Karyntii, Burgelandzie i Styrii [...].
W tych okrêgach okrelenia i napisy o charakterze topograficznym mog³y byæ równie¿ stosowane w jêzyku s³oweñskim lub chorwackim.
Regulacje ustawowe zawieraj¹ ogólne lub szczegó³owe przepisy okrelaj¹ce
mo¿liwoæ stosowania jêzyków pomocniczych oraz nazw topograficznych, w tym nazw
ulic, placów i oznaczeñ budynków publicznych w tych jêzykach. Podstawy prawne i
zakres stosowania jêzyków pomocniczych oraz oznaczeñ topograficznych w tych
jêzykach w poszczególnych pañstwach prezentuje poni¿sze omówienie.
4
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Ratyfikacja Karty mo¿e zostaæ dokonana w jednej z dwu wersji, tj. poprzez ratyfikacjê ca³oci przepisów Karty
lub poprzez ratyfikacjê czêci przepisów wed³ug cile okrelonego klucza; pañstwo-sygnatariusz ratyfikuj¹c przepisy I i II czêci zobowi¹zywa³o siê do stosowania co najmniej 35 ustêpów lub punktów sporód
postanowieñ czêci III (art. 8 - 14), tj. przynajmniej po trzy z artyku³u 8 (owiata) i 12 (dzia³alnoæ kulturalna i jej baza materialna), i po jednym z artyku³ów: 9 (w³adze s¹dowe), 10 (w³adze administracyjne i s³u¿by publiczne), 11 (media), 13 (¿ycie ekonomiczne i spo³eczne).

n Niemcy
W przypadku Niemiec uznane s¹ tylko nastêpuj¹ce mniejszoci: duñska, serbo³u¿ycka, pó³nocnofryzyjska i wschodniofryzyjska (Fryzowie Selterscy) oraz Cyganie
Sinti i Roma. Status mniejszoci w zakresie jêzyka jest na szczeblu federalnym i
landów okrelony Europejsk¹ Kart¹ Jêzyków Regionalnych lub Mniejszociowych5.
Ustawy mniejszociowe istniej¹ tylko na terenie dwu Landów: Saksonii i Brandenburgii oraz odnosz¹ siê do praw Serbów £u¿yckich. Na terenie Saksonii obowi¹zywa³a przez szereg lat ustawa saskiego Landtagu z 23 marca 1948 r. o zagwarantowaniu praw ludnoci serbskiej6. W dniu 31 marca 1999 r. Landtag Saksonii uchwali³
now¹ ustawê o prawach Serbów w Wolnym Pañstwie Saksonia 7. Okrela ona zasady stosowania jêzyka serbskiego (górnoserbskiego) w postêpowaniu urzêdowym i
s¹dowym oraz przed instytucjami prawa publicznego (§ 9) na terenie serbskiego
obszaru osiedlenia okrelonego przepisem § 3 (wykaz gmin objêtych dzia³aniem
§ 3 zawiera za³¹cznik do ustawy). Osoby pos³uguj¹ce siê jêzykiem serbskim nie mog¹
byæ obci¹¿ane ¿adnymi kosztami. Szczegó³owe zasady pos³ugiwania siê jêzykiem
serbskim regulowa³a ordynacja s³u¿bowa urzêdów w Wolnym Pañstwie Saksonii
z 13 sierpnia 1993 r., która uznawa³a w ust. 4 pkt 1 jako jêzyk urzêdowy jêzyk niemiecki wymagaj¹c jednoczesnego t³umaczenia dokumentów wp³ywaj¹cych w obcych
jêzykach na jêzyk urzêdowy na koszt petenta, za za datê wp³ywu pisma przyjmuj¹c
z³o¿enie t³umaczenia na jêzyk niemiecki (pkt 2). Jednoczenie w pkt. 3 uznano na
terenach niemiecko-serbskich wp³yw dokumentu w jêzyku serbskim za odpowiadaj¹cy wp³ywowi w jêzyku niemieckim 8. Rozporz¹dzenia saskiego ministra spraw
wewnêtrznych z 13 grudnia 1993 r. i 11 lutego 1994 r. w sprawie wyborów komunalnych i krajowych zobowi¹zywa³y do wywieszania tak¿e w jêzyku serbskim okrelonych w tym paragrafie list, informacji, zasad i og³oszeñ wyborczych w gminach
zamieszka³ych przez Serbów. Zgodnie z § 10 ustawy na terenie serbskiego obszaru
osiedlenia wprowadza siê podwójne nazewnictwo szyldów na urzêdach publicznych,
instytucjach prawa publicznego, a tak¿e nazw miejscowoci, ulic, dróg, placów,
mostów.
W Brandenburgii obowi¹zuje ustawa z 7 lipca 1994 r. o zakresie praw Serbów
(Wendów) w Kraju Brandenburgia. W § 3 okrelony zosta³ zakres serbskiego obszaru
osiedlenia. Przepis § 11 zobowi¹zywa³ do stosowania na tym obszarze na publicznych
budynkach i instytucjach, ulicach, drogach, placach i mostach tablic w dwu jêzykach:
niemieckim i dolnoserbskim. Stosowanie oznaczeñ topograficznych w jêzyku serbskim
okrela³ równie¿ przepis art. 25 Konstytucji Brandenburgii. Zasady wywieszania og³o-

5
6
7
8

RFN ratyfikowa³a Kartê w wê¿szym zakresie zobowi¹zañ.
Gesetz- und Verordungsblatt Land Sachsen, S. 191.
Sächsisches Gesetz- und Verordungsblatt Nr. 7/1999, S. 161.
Sächsisches Amtsblatt Nr. 44/1993, S. 1109.

11

szeñ wyborczych w jêzyku serbskim9, relacji miêdzy jêzykiem urzêdowym a serbskim10,
oraz stosowania oznaczeñ drogowych w jêzyku serbskim11 uregulowane zosta³y
w Brandenburgii w taki sam sposób, jak w ustawodawstwie Saksonii.
Na terenie Szlezwiku Po³udniowego (Land Szlezwik-Holsztyn) nazewnictwo tych
miejscowoci w miejscowych dialektach fryzyjskich stosowane jest w kilku miejscowociach po³o¿onych na wyspach a zamieszka³ych przez ludnoæ fryzyjsk¹.

n Austria
Na terenie Austrii istnieje system koncesjonowania mniejszoci. Za takie uznawane s¹ tylko grupy narodowociowe (Volksgruppen), dla których rozporz¹dzeniem
wykonawczym rz¹du federalnego do ustawy o statusie prawnym grup narodowociowych z 7 lipca 1976 r.12 powo³ane zostan¹ Narodowociowe Rady Doradcze stanowi¹ce organ doradczy rz¹du w sprawach mniejszociowych i jednoczenie bêd¹ce
reprezentacj¹ mniejszoci (§§ 3 - 7). Aktualnie status taki maj¹ S³oweñcy, Chorwaci, Wêgrzy, Czesi, S³owacy oraz Cyganie Sinti i Roma.
Ustawa wprowadza na obszarze, na którym osoby nale¿¹ce do mniejszoci stanowi¹ co najmniej 25% ogó³u mieszkañców, mo¿liwoæ u¿ywania w stosunkach
urzêdowych jêzyka mniejszoci (§ 2 ust.1 pkt 2). Szczegó³owe zasady stosowania
jêzyka urzêdowego i mniejszoci okrela³y §§ 13 - 22. Mo¿liwe jest równie¿ stosowanie podwójnych oznaczeñ topograficznych w jêzyku niemieckim i jêzyku mniejszoci (§ 12). Obszary stosowania przepisów § 2 i § 12 okrelane s¹ rozporz¹dzeniem rz¹du federalnego. W praktyce odnoszone s¹ one do jêzyków i obszaru
landów okrelonych w art. 7 § 3 Traktatu Pañstwowego z 1955 r., tj. Karyntii
i Burgelandu. Na terenie Austrii obowi¹zywa³a wczeniej ustawa z 6 lipca 1972 r.
o okreleniu i wprowadzeniu dwujêzycznych nazw topograficznych i napisów na terenie Karyntii zamieszka³ym przez s³oweñsk¹ lub mieszan¹ ludnoæ 13. Jej wprowadzenie w 205 miejscowociach Karyntii spowodowa³o swoist¹ wojnê tablicow¹
(Ortstafelkrieg) polegaj¹c¹ na niszczeniu tablic z nazwami w jêzyku s³oweñskim,
a w efekcie - zawieszenie jej stosowania.
9
10
11

12

13

12

Branderburgische Landeswahlverordnung vom 11. März 1994 - § 46.
Verwaltungsverfahrengesetz für das Land Branderburg vom 26. Februar 1993 - § 23 ust. 5.
Erlaß des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr vom 21. Mai 1992 zur Beschriftung
der Verkehrszeichen im deutsch-sorbischen Gebiet des Landes Branderburg.
Bundesgesetz vom 7. Juli 1976 über die Rechtsstellung von Volksgruppen in Österreich (Volksgruppengesetz), BGBl. Nr. 306/1976. W wystêpuj¹cym w Polsce t³umaczeniu tekstu ustawy stosowana jest b³êdna nazwa
"ustawa o grupach etnicznych" (podobnie jak i w treci ustawy). Jednoczenie b³êdnie przet³umaczono strukturê
tej ustawy: paragrafy wystêpuj¹ce w oryginale aktu zosta³y przet³umaczone jako "dzia³y".
BGBl Nr 270/1972.

Obecnie jêzyk s³oweñski u¿ywany jest w Karyntii jako pomocniczy jêzyk urzêdowy na podstawie rozporz¹dzenia rz¹du federalnego z 31 maja 1977 r. o okreleniu s¹dów, urzêdów administracji i pozosta³ych jednostek s³u¿bowych, przed którymi jêzyk s³oweñski dodatkowo do jêzyka niemieckiego bêdzie u¿ywany jako jêzyk
urzêdowy 14. Rozporz¹dzenie w § 2 wymienia 14 gmin, w których jêzyk s³oweñski mo¿e
byæ stosowany jako pomocniczy (na 35 zamieszka³ych przez ludnoæ s³oweñsk¹).
U¿ywanie jêzyka s³oweñskiego dotyczy urzêdów i jednostek s³u¿bowych (posterunków ¿andarmerii, urzêdów pracy, urzêdów miar itp.) znajduj¹cych siê na terenie
okrelonych rozporz¹dzeniem gmin (kryterium terytorialne). Ponadto, w myl przepisu § 4, mieszkañcy okrelonych rozporz¹dzeniem gmin mieli prawo do pos³ugiwania siê jêzykiem s³oweñskim wobec wszystkich urzêdów federalnych i krajowych
znajduj¹cych siê na terenie Kraju (Landu) Karyntia (kryterium personalne). Jêzyk
s³oweñski dopuszczony by³ dla mieszkañców wymienionych gmin w 3 okrêgach
s¹dowych oraz w 3 urzêdach okrêgowych. W przypadku nadania sprawie dalszego
biegu, przekraczaj¹cego obszar terytorialny okrelony rozporz¹dzeniem, do akt do³¹czano t³umaczenie w jêzyku niemieckim.
Na terenie Burgelandu nie istnia³a po wprowadzeniu ustawy z 1976 r. mo¿liwoæ
u¿ywania jêzyka chorwackiego jako pomocniczego jêzyka urzêdowego. Spowodowa³o
to wniesienie skargi do Trybuna³u Konstytucyjnego, który orzeczeniem z dnia 12
grudnia 1987 r. uzna³ tak¹ sytuacjê za niezgodn¹ ze zobowi¹zaniem pañstwa wynikaj¹cym z art. 7 § 3 Traktatu Pañstwowego15 . W efekcie rozporz¹dzeniem rz¹du
federalnego z dnia 24 kwietnia 1990 r.16 uregulowano sprawê u¿ywania jêzyka chorwackiego jako pomocniczego jêzyka urzêdowego w sposób identyczny jak w przypadku Karyntii. Prawo to obejmuje teren i mieszkañców 25 gmin. Jednoczenie jêzyk chorwacki mo¿e byæ u¿ywany przez mieszkañców tych gmin w 6 okrêgach
s¹dowych oraz 6 urzêdach okrêgowych. W praktyce w wielu gminach Burgelandu
o znacznym odsetku ludnoci chorwackiej petenci pos³uguj¹ siê jêzykiem chorwackim za³atwiaj¹c ustnie sprawy, za podania i wnioski sk³adaj¹ w jêzyku niemieckim17 .
Jêzyka s³oweñskiego i chorwackiego u¿ywa siê w trakcie postêpowania na
wniosek stron. W przypadku, gdy sêdzia lub inni ni¿ wnioskodawca uczestnicy postêpowania nie w³adaj¹ jêzykiem mniejszoci t³umaczenie stosuje siê na koszt pañstwa. Protoko³y postêpowania sporz¹dza siê w obu jêzykach, za ksiêgi s¹dowe
prowadzone s¹ wy³¹cznie w jêzyku urzêdowym (niemieckim). W postêpowaniu s³u¿-

14
15

16
17

BGBl. Nr. 307/1977.
Ustawa z 1976 r. w § 24 ust. 4 uchyla³a przepis art. 7 § 3 Traktatu Pañstwowego z 1955 r. o urzêdowym jêzyku pomocniczym (s³oweñskim lub chorwackim), ale tylko w zakresie, w jakim zosta³ on zast¹piony przepisami ustawy i rozporz¹dzeñ wykonawczych. W odniesieniu do jêzyka chorwackiego nie
wprowadzono natomiast ¿adnych regulacji umo¿liwiaj¹cych jego stosowanie.
BGBl. Nr. 231/1990.
Z informacji uzyskanych w zarz¹dzie gminy Oberpullendorf (Gornja Pulja) w dniu 2 czerwca 1999 r.
(w gminie spo³ecznoæ chorwacka liczy w poszczególnych miejscowociach od 80 do 95% mieszkañców).
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bowym sêdzia, prokurator oraz urzêdnicy s¹dowi, niezale¿nie od znajomoci jêzyka
s³oweñskiego/chorwackiego, zobowi¹zani s¹ do pos³ugiwania siê jêzykiem niemieckim jako jêzykiem s³u¿bowym.
Stosowanie oznaczeñ topograficznych wprowadzono pocz¹tkowo tylko na terenie Karyntii. Kwestiê tê reguluj¹ dwa rozporz¹dzenia rz¹du federalnego: z 31 maja
1977 r. o okreleniu czêci obszarów, na których wprowadzone zostan¹ znaki topograficzne w jêzyku niemieckim i s³oweñskim 18. Jego treæ uzupe³nia³o rozporz¹dzenie
z 31 maja 1977 r. okrelaj¹ce wykaz miejscowoci i ich odpowiedników w jêzyku s³oweñskim19. W praktyce rozporz¹dzenie odnosi siê do u¿ywania w jêzyku s³oweñskim
tylko nazw miejscowoci (tablic drogowych). Nie jest natomiast stosowane do dróg
wodnych, kolejowych i innych oznaczeñ topograficznych. Nie s¹ te¿ na terenie
Karyntii stosowane podwójne nazwy ulic lub urzêdów (np. gminnych, policji itp.).
Przepisy obu rozporz¹dzeñ wymieniaj¹ 68 miejscowoci, w których mog¹ byæ stosowane podwójne nazwy20. W praktyce podwójne nazewnictwo wprowadzone jest tylko
w czêci miejscowoci.
Inna sytuacja istnieje w Burgelandzie, gdzie brak by³o przepisów reguluj¹cych
nazewnictwo miejscowoci w jêzyku chorwackim lub wêgierskim. Dopiero rozporz¹dzeniem rz¹du 170 z 2000 roku wprowadzono mo¿liwoæ stosowania nazw topograficznych w obu jêzykach 21 . Jednak¿e w czêci miejscowoci o znacznej przewadze
ludnoci chorwackiej wprowadzono decyzj¹ w³adz gminy (i na ich koszt), ju¿ po
orzeczeniu Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego z 1987 r., podwójne nazewnictwo ulic i urzêdów gminnych. Sprawy te za³atwia powo³ana przez w³adze gminy
specjalna komisja z³o¿ona z przedstawicieli spo³ecznoci niemieckiej i chorwackiej.
Wprowadzenie podwójnego nazewnictwa ulic i urzêdów gminnych oparto w owym
czasie na przepisie art. 7 § 3 Traktatu Pañstwowego z 1955 r. i na dyspozycji § 24
ust. 4 ustawy z 1976 r.
Szczególna sytuacja zaistnia³a po 2000 roku kiedy to zmieniono konstytucjê
Austrii. W art. 8 ust. 1 zawarto przepis, ¿e Jêzyk niemiecki jest, bez ujmy dla mniejszoci jêzykowych o prawach okrelonych przepisami federalnymi, jêzykiem urzêdowym (Staatssprache) Republiki 22. Powy¿sza zmiana konstytucji wesz³a w ¿ycie
1 sierpnia 2000 r. Dalsze zmiany wywo³a³y orzeczenia Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 czerwca 2001 r.23 oraz 13 grudnia 2001 r.24 zwi¹zane ze spraw¹

18
19
20
21

22
23
24
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BGBl. Nr 306/1977.
BGBl. Nr 308/1977.
Ustawa z 1972 r. dotyczy³a 205 miejscowoci.
170. Verordnung der Bundesregierung über die Bestimmung von Gebietsteilen, in denen topographische
Bezeichnungen und Aufschriften nicht nur in deutscher sondern auch in kroatischer oder ungarischer Sprache
anzubringen sind (Topographieverordnung-Burgenland) - BGBl. T. II. Nr. 170/2000.
BGBl. I Nr. 68/2000
Sygnatura sprawy: B 2075/99-7.
Sygnatura sprawy: G 213/01-18 oraz V 62, 63/01-18.

przekroczenia szybkoci przez osobê narodowoci s³oweñskiej na terenie miejscowoci St. Kanzian (kocijan)25. Sprawa ta spowodowa³a orzeczeniem Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego z 13 grudnia 2001 r. uznanie, ¿e zawarte w przepisie § 2
ust. 1 pkt 2. ustawy o grupach narodowociowych z 1976 r. okrelenie Obszar, na
którym zamieszkuj¹ nale¿¹cy do grupy narodowociowej w stosunkowo znacznej
liczbie (25%) [...] stanowi w odniesieniu do podanej wielkoci (25%) nadu¿ycie
niezgodne tak¿e z treci¹ i intencj¹ art. 7 Traktatu Pañstwowego z 1955 r. Trybuna³
uzna³, ¿e stosunkowo znaczna liczba odpowiadaæ winna 10% i taka te¿ wielkoæ
obowi¹zuje obecnie w Austrii.

n S³owenia
Konstytucyjnie uznano istnienie dwu mniejszoci: wêgierskiej i w³oskiej, których
jêzyki na terenach ich zamieszkiwania s¹ stosowane jako pomocnicze jêzyki urzêdowe (art. 11 konstytucji). Ogólnym prawom obu mniejszoci (okrelanym jako wspólnoty narodowe - narodne skupnosti) powiêcono obszerny artyku³ 64 konstytucji.
Ponadto w art. 65 wyró¿niono odrêbne prawa Romów, których zakres ma okrelaæ
ustawa (ustawa taka nie zosta³a jeszcze przyjêta).
W S³owenii obowi¹zuje ustawa o samorz¹dowych wspólnotach narodowych
z 5 padziernika 1994 r.26. Okrela ona zasady autonomii kulturalnej (samorz¹du mniejszociowego) Wêgrów i W³ochów. Nie zawiera natomiast przepisów odnosz¹cych siê
do jêzyka pomocniczego i oznaczeñ topograficznych. Zasady stosowania obok jêzyka s³oweñskiego jêzyków obu mniejszoci oraz oznaczeñ topograficznych w tych
jêzykach okrelaj¹ natomiast utrzymane w mocy przepisy Socjalistycznej Republiki
S³owenii (z czasów federacji jugos³owiañskiej), czêciowo znowelizowane po utworzeniu Republiki S³owenii. Odnosi siê to do przepisów ustawy z 1979 r. o systemie
administracji pañstwowej, Rady Wykonawczej Zgromadzenia Parlamentarnego Republiki S³owenii oraz republikañskich organach administracyjnych 27 (art. 16), ustawy
z 1990 r. o pracy organów pañstwowych 28 (art. 4 § 2), oraz ustawy z 1980 r. o za-

25

26
27
28

Obywatel austriacki narodowoci s³oweñskiej odmówi³ przyjêcia mandatu za przekroczenie szybkoci motywuj¹c to tym, ¿e jako osoba narodowoci s³oweñskiej nie by³ w stanie okreliæ granicy terenu zabudowanego, gdy¿ okrelaj¹ca tê granicê tablica miejscowoci mia³a napis tylko w jêzyku niemieckim.
Zgodnie z art. 7 § 3 Traktatu Pañstwowego z 1955 r. na terenie zwartego zamieszkiwania ludnoci s³oweñskiej napisy na tablicach miejscowoci winny byæ umieszczane tak¿e w jêzyku s³oweñskim. Ze wzglêdu
na mniejsz¹ ni¿ 25% liczbê mieszkañców St. Kanzian (kocijan) narodowoci s³oweñskiej tablice mia³y
tylko nazwy w jêzyku niemieckim.
Uradni list Republike Slovenije No. 64/1994 (dalej: Ur.l).
Ur.l. No. 24/1979, 12/1982, 39/1985, 18/1988.
Ur.l. No.15/1990.
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sadach okrelania nazw miejscowoci, ulic i budynków 29 (art. 8 i 25). Przepisy
tych ustaw dopuszcza³y na terenie zamieszka³ym przez mniejszoci: wêgiersk¹ i
w³osk¹ u¿ywanie ich jêzyków ojczystych w procedurze administracyjnej. Jednoczenie decyzjê o stosowaniu nazewnictwa tak¿e w jêzykach tych mniejszoci
ustawa z 1980 r. przekazywa³a w³adzom gminy. Po 1990 r. u¿ywanie jêzyka obu
mniejszoci potwierdza³a ustawa z 1994 r. o administracji (art. 4)30 . Ustawa z 1994 r.
o ustroju s¹dów 31 okrela³a w art. 5 stosowanie w postêpowaniu s¹dowym na
terenach zamieszka³ych przez mniejszoci wêgiersk¹ lub w³osk¹ tych jêzyków.
W miarê potrzeby dokonywano t³umaczenia na te jêzyki przebiegu postêpowania
i orzeczeñ s¹dowych. Zgodnie z art. 45 § 3 tej¿e ustawy prezes s¹du winien
w miarê mo¿liwoci do prowadzenia sprawy, w której strona zg³osi³a wniosek
o uwzglêdnienie w postêpowaniu jej jêzyka ojczystego, wyznaczaæ do sk³adu
sêdziowskiego osoby znaj¹ce jêzyk danej mniejszoci.
Zasady pos³ugiwania siê jêzykami obu mniejszoci i stosowania oznaczeñ topograficznych okrelono tak¿e w statutach nadanych w latach 1995-1999 gminom
zamieszka³ym przez te mniejszoci: gminie Izola/Isola, Moravske Toplice, alovci,
Lendava/Lendva, Hodo/Hodos, Piran/Pirano, Koper/Capodistria32 .
Generalnie przepisy s³oweñskie dopuszczaj¹c jêzyki wêgierski i w³oski w stosunkach urzêdowych uznawa³y je za równorzêdne s³oweñskiemu, ale stosowane
z nim równolegle. Regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego z 1993 r. dopuszcza
w przepisie art. 5 § 2 wystêpowanie deputowanych z obu mniejszoci w ich jêzyku
ojczystym oraz sk³adanie interpelacji w tych jêzykach. Wyst¹pienia i interpelacje
deputowanych s¹ t³umaczone na jêzyk s³oweñski 33.

n Chorwacja
W Chorwacji u¿ywane jest obecnie obszerne okrelenie "etniczne i narodowe
wspólnoty lub mniejszoci" (etnièke i nacionalne zajednice ili manjine). Pojêcie to
w Preambule Konstytucji z 1990 r. odnoszono do Serbów, Muzu³manów (Boniaków),
S³oweñców, Czechów, S³owaków, W³ochów, Wêgrów, ¯ydów i innych. Ustawa z 11 maja
2000 r. (tekst jednolity z 31 maja 2000 r.) o prawach i wolnociach cz³owieka oraz o
prawach etnicznych i narodowych wspólnot lub mniejszoci w Republice Chorwackiej 34,

29
30
31
32
33
34
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Ur.l. No. 5/1980.
Ur.l. No. 67/1994.
Ur.l. No. 19/1994.
Statuty gmin publikowane s¹ w Dzienniku Ustaw (Uradnem listu).
Ur.l. No. 40/1993.
Narodne novine br. 51/00.

która zast¹pi³a kilkakrotnie nowelizowan¹ ustawê z 1991 r.35 wymienia³a jeszcze w art. 3
Aromunów, Austriaków, Bu³garów, Czarnogórców, Greków, Macedoñczyków, Niemców,
Polaków, Romów, Rosjan, Rumunów, Rusinów 36, Ukraiñców. Ratyfikuj¹c Europejsk¹
Kartê Jêzyków Regionalnych lub Mniejszociowych jej stosowanie ograniczono do
Czechów, Rusinów, Serbów, S³owaków, Ukraiñców, Wêgrów, W³ochów.
Konstytucja w przepisie art. 12 zd. 1 nie tylko zastrzega³a jako jêzyk urzêdowy
jêzyk chorwacki, ale równie¿, ze wzglêdu na podobieñstwo jêzyka serbskiego opartego na cyrylicy, stosowanie w stosunkach urzêdowych alfabetu ³aciñskiego. Równoczenie w zdaniu 2 tego¿ artyku³u dopuszcza³a, w zakresie okrelonym ustaw¹, u¿ywanie
w poszczególnych jednostkach administracyjnych oprócz jêzyka chorwackiego i alfabetu ³aciñskiego tak¿e innego jêzyka oraz cyrylicy b¹d innego alfabetu. Przepis o
mo¿liwoci stosowania cyrylicy wi¹zano z uwzglêdnieniem praw mniejszoci serbskiej.
Ustawa o prawach i wolnociach cz³owieka [...] z 11.05.2000 r. okrela tylko
w art. 7 mo¿liwoæ u¿ywania w gminach obok jêzyka chorwackiego i alfabetu ³aciñskiego tak¿e pisma etnicznych i narodowych wspólnot lub mniejszoci je¿eli stanowi¹ one znaczn¹ wiêkszoæ mieszkañców w danej gminie.
Kwestiê u¿ywania jêzyka mniejszoci okrela³a przez szereg lat ustawa Socjalistycznej Republiki Chorwacji z 1981 r. o u¿ywaniu jêzyka narodowoci przed organami w³adzy i organizacjami prowadz¹cymi publiczn¹ dzia³alnoæ 37 , któr¹ zast¹pi³a
ustawa z 16 maja 2000 r. o u¿ywaniu jêzyka i pisma mniejszoci narodowych
w Republice Chorwackiej 38. Generalnie przepisy art. 4 i art. 5 ustawy z 16.05.2000 r.
wprowadza³y równoprawne i równorzêdne z jêzykiem chorwackim stosowanie na
poziomie gmin, miast i ¿upanii jêzyków tych mniejszoci, które w danej jednostce
samorz¹dowej lub administracyjnej stanowi¹ znacz¹c¹ liczbê 39. Stosowanie jêzyków
mniejszoci narodowych wynikaæ mo¿e z przepisów tej ustawy, przepisów innych
ustaw Republiki Chorwacji, wi¹¿¹cych j¹ umów miêdzynarodowych, a zw³aszcza
Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszoci Narodowych lub statutów gmin i miast.
Gminy i miasta nie mog³y natomiast w swoich statutach wykluczyæ prawa do u¿ywania jêzyków mniejszoci narodowych (art. 6 zd. 2).
U¿ywanie jêzyków mniejszoci odnoszone jest do postêpowania przed organami administracji samorz¹dowej oraz podstawowymi organami administracji rz¹dowej,
a tak¿e przed jednostkami organizacyjnymi pierwszego stopnia realizuj¹cymi zada-

35
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W 2000 r. przyjêto trzy nowe ustawy o treciach regulowanych uprzednio przepisami ustawy z 1991 r.,
z której wy³¹czono w odrêbne ustawy przepisy o u¿ywaniu jêzyków mniejszoci oraz o edukacji mniejszoci.
Chodzi tu o spo³ecznoæ okrelan¹ w Polsce jako £emkowie-Rusini lub £emkowie narodowi.
Narodne novine br. 5/81.
Narodne novine br. 51/00.
W przepisie art. 4 ustawy przyjêto okrelenie z art. 10 ust. 2 Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszoci Narodowych z 1.02.1995 r.
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nia publiczne w gminach, miastach i ¿upaniach, w których dopuszczono u¿ywanie
jêzyków mniejszoci. Przepisy ustawy przewiduj¹ prowadzenie sprawy nie tylko
dwujêzycznie, ale równie¿ wielojêzycznie (art. 9, 10). W zwi¹zku z powy¿szym przepis art. 15 przewidywa³ tak¿e mo¿liwoæ prowadzenia postêpowania z udzia³em t³umacza. U¿ywanie jêzyka mniejszoci nie by³o podejmowane z urzêdu, lecz ka¿dorazowo by³o spowodowane wnioskiem zainteresowanej strony.
Jednoczenie przepis art. 7 jako zasadê uznawa³ prowadzenie akt urzêdowych i dokumentacji pisemnej w jêzyku chorwackim i alfabecie ³aciñskim. Zasada ta nie wyklucza równorzêdnego charakteru prowadzenia dokumentacji sprawy w jêzyku danej mniejszoci, a tak¿e przys³uguj¹cego stronie wnioskuj¹cej
u¿ywanie jêzyka ojczystego prawa do otrzymywania pism urzêdowych w tym
jêzyku. Zasad¹ wynikaj¹c¹ z przepisu art. 19 by³o prowadzenie sprawy w drugiej
instancji wy³¹cznie w jêzyku chorwackim i alfabecie ³aciñskim. Jednak¿e gdy
postêpowanie w pierwszej instancji by³o prowadzone tak¿e w jêzyku mniejszoci
strona wnioskuj¹ca mog³a w postêpowaniu II instancji równie¿ u¿ywaæ swojego
ojczystego jêzyka.
Przepis art. 3 generalnie wy³¹cza³ stosowanie jêzyków mniejszoci w postêpowaniu przed organami administracji rz¹dowej wy¿szego stopnia (chyba, ¿e dzia³a³y
one jako odwo³awcze organy II instancji), s¹dami gospodarczymi, Trybuna³em Administracyjnym, Wysokim S¹dem Kasacyjnym, S¹dem Najwy¿szym, Trybuna³em
Konstytucyjnym.
Na podstawie przepisu art. 10 w gminach i miastach, w których wprowadzono
u¿ywanie jêzyka i pisma mniejszoci narodowych, stosuje siê dwujêzyczne lub wielojêzyczne nazwy miejscowoci i lokalnych nazw geograficznych, nazwy urzêdów oraz
nazwy ulic i placów. Statut gminy lub miasta mo¿e okreliæ równie¿ u¿ywanie w jêzyku
mniejszoci nazw osób prawnych i funkcji osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ
publiczn¹ na terenie danej gminy lub miasta.
Obci¹¿enia finansowe wynikaj¹ce z wprowadzenia ustawy o u¿ywaniu jêzyka i pisma mniejszoci narodowych ponosi od 1 stycznia 2001 r. pañstwo chorwackie (art. 22).
Zasady u¿ywania jêzyka ojczystego okrela³a tak¿e ustawa konstytucyjna z 13
grudnia 2002 r. o prawach mniejszoci narodowych 40 , która w art. 7 pkt 1 ogólnie
okrela³a prawo do u¿ywania jêzyka w stosunkach urzêdowych, za w art. 12 odnosz¹c to prawo do u¿ywania jêzyka w stosunkach urzêdowych na poziomie samorz¹dów, oraz w art. 13 do stosowania nazewnictwa miejscowoci, ulic i placów tak¿e
w jêzykach mniejszoci. Prawa te zastrze¿ono, i¿ odnosz¹ siê one do mniejszoci zamieszka³ych tradycyjnie lub w znacznej iloci na terenie stosowania jêzyka mniejszoci.

40
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Narodne novine br. 155/02.

n Rumunia
W Rumunii aktualnie uznawanych jest 15 mniejszoci: Bu³garzy, Chorwaci, Czesi,
Grecy, Niemcy, Ormianie, Polacy, Romowie, Rosjanie, Serbowie, S³owacy, Turcy,
Ukraiñcy, Wêgrzy, W³osi. Konstytucja Rumunii z 1991 r. wprowadza jako jêzyk urzêdowy wy³¹cznie jêzyk rumuñski (art. 13). Tak¿e przepis art. 127 uznaje w ust. 1
prowadzenie postêpowania s¹dowego w jêzyku rumuñskim. Jednoczenie ust. 2 tego
artyku³u zezwala obywatelom rumuñskim, nale¿¹cym do mniejszoci narodowych, na
korzystanie z prawa zapoznania siê z aktami za porednictwem t³umacza - prawo to
w postêpowaniu karnym jest nieodp³atne. Tym samym skorzystanie z takiego prawa
w postêpowaniu cywilnym odbywa siê na koszt wnioskuj¹cej strony.
Rumunia nie przyjê³a w swoim ustawodawstwie odrêbnej ustawy o mniejszociach. W sierpniu 2000 r. zosta³o przez rz¹d rumuñski wydane rozporz¹dzenie
o zapobieganiu i karaniu wszelkich form dyskryminacji 41 nie zawieraj¹ce przepisów
w zakresie bêd¹cym przedmiotem niniejszej ekspertyzy. Jêzyk mniejszociowy w stosunkach urzêdowych oraz stosowanie dwujêzycznych oznaczeñ nazw miejscowoci,
ulic i placów wprowadzane jest na podstawie rozporz¹dzenia wykonawczego nr 22/
1997 do ustawy nr 69/1991 o lokalnej administracji publicznej. Na podstawie przepisów rozporz¹dzenia jêzyk danej mniejszoci w stosunkach urzêdowych oraz nazewnictwie miejscowoci mo¿e byæ u¿ywany jeli w danej gminie spo³ecznoæ mniejszociowa liczy ponad 20% mieszkañców. Z przepisów o administracji lokalnej korzysta aktualnie tylko mniejszoæ wêgierska w Siedmiogrodzie, gdzie w niektórych
miejscowociach stanowi ponad 80% mieszkañców 42 .

n Wêgry
Na Wêgrzech wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mniejszoci: Bu³garzy, Chorwaci, Grecy, Niemcy, Ormianie, Polacy, Romowie, Rumuni, Rusini, Serbowie, S³owacy, S³oweñcy, Ukraiñcy. Przepis § 68 konstytucji wêgierskiej z 1990 r. okrela tylko ogólne
prawa mniejszoci narodowych. Wydana na ich podstawie ustawa nr LXXVII z 12
wrzenia 1993 r. o mniejszociach narodowych i etnicznych 43 kwestiê u¿ywania
jêzyka pomocniczego oraz oznaczeñ topograficznych w tym jêzyku okrela³a w §§
51-54 wi¹¿¹c j¹ w czêci z samorz¹dem lokalnym. U¿ywanie jêzyków ojczystych
dopuszczaj¹ przepisy w zakresie postêpowania cywilnego, karnego i administra-

41
42

Tekst uzyskany w Sejmowej Komisji Mniejszoci Narodowych i Etnicznych.
Na podstawie informacji uzyskanych 12 grudnia 2000 r. od Rodicy Precupetu z Departamentu Ochrony
Mniejszoci Narodowych.
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cyjnego (§ 51 ust. 2). Przedstawiciele mniejszoci wybrani do organów przedstawicielskich (Zgromadzenia Narodowego i samorz¹dów lokalnych) mog¹ u¿ywaæ swoich jêzyków ojczystych (§ 52, ust. 1 i 2). W przypadku, gdy na terenie
danej gminy dzia³a równie¿ samorz¹d mniejszociowy (powo³any na podstawie
przepisów ustawy), samorz¹d lokalny winien publikowaæ swoje zarz¹dzenia
i og³oszenia tak¿e w jêzyku danej mniejszoci. Równoczenie winny byæ stosowane w tym jêzyku (obok nazw wêgierskich) nazwy miejscowoci, urzêdów i organów wiadcz¹cych us³ugi publiczne (§ 53).

n Czechy
Zamieszkuj¹ce ten kraj mniejszoci to: Austriacy, Niemcy, Polacy, Romowie, S³owacy, Ukraiñcy, Wêgrzy. Ponadto wyró¿niana jest narodowoæ czechos³owacka, morawska i l¹ska. W Czechach, na podstawie przepisu art. 3 Konstytucji z 1992 r.,
czêci¹ porz¹dku konstytucyjnego jest uchwalona przez Zgromadzenie Federalne
Federacji Czech i S³owacji 9 stycznia 1991 r. Karta Podstawowych Praw i Wolnoci44.
Prawom mniejszoci powiêcony zosta³ rozdzia³ III (art. 24-25). W zakresie praw
jêzykowych okrelono w art. 25 ust. 2 pkt b prawo do u¿ywania jêzyka ojczystego
w stosunkach urzêdowych.
Z dniem 12 listopada 2000 r. wesz³a w ¿ycie ustawa 128/2000 z 12 kwietnia 2000 r. o gminach 45. Przepis § 28 ust. 1 stwarza ogóln¹ mo¿liwoæ podejmowania przez obywateli innej ni¿ czeska narodowoci decyzji o nazwach czêci gmin, ulic i innych publicznych obszarów. Przepis § 29 ust. 2 okrela, ¿e w
gminach, w których osoby innej narodowoci stanowi¹ przynajmniej 20% mieszkañców, wprowadza siê nazwy gminy, jej czêci, ulic i innych obszarów publicznych oraz nazwy na budynkach organów pañstwowych i samorz¹du terytorialnego
tak¿e w jêzyku danej mniejszoci. Warunkiem dodatkowym by³o przed³o¿enie
petycji w tej sprawie przez grupê stanowi¹c¹ co najmniej 50% pe³noletnich mieszkañców gminy zg³aszaj¹cych przynale¿noæ do tej mniejszoci narodowej. Szczegó³owe zasady okrela³o rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych z 11 wrzenia 2000 r. 46.
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Tekst ustawy za: Ochrona praw osób nale¿¹cych do mniejszoci narodowych, opr. S. £odziñski, P. Bajda,
wyd. Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Warszawa 1995, s. 134-163.
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.
Sbírka Zákonù èástka 38.
Sbírka Zákonù è. 90: Vyhláka Ministerstva vnitra ze dne 11. záøí 2000 o zpùsobu oznaèování ulic a
ostatních veøejných prostranství názvy, o zpùsobu pouití a umístìní èísel k oznaèení budov, o náleitostech ohláení o pøeèíslování budov a o postupu a oznamování pøidìlení èísel a dokladech potøebných k pøidìlení èísel.

Zasady u¿ywania jêzyka wobec w³adz s¹dowych, administracyjnych oraz w oznaczeniach topograficznych okrela³a w §§ 8 - 9 ustawa z dnia 10. lipca 2001 r. o prawach cz³onków mniejszoci narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw 47.
Na terenie Czech nie stwarza wiêkszych problemów u¿ywanie w kontaktach
urzêdowych jêzyka s³owackiego (podobnie jak na S³owacji czeskiego).

n S³owacja
W S³owacji wystêpuje 11 mniejszoci: Bu³garzy, Chorwaci, Czesi, Morawianie,
Niemcy, Polacy, Romowie, Rusini, Ukraiñcy, Wêgrzy, ¯ydzi. Konstytucja z 1992 r.
uznaj¹c jêzyk s³owacki za jêzyk urzêdowy (art. 6 ust. 1) dopuszcza³a równoczenie
u¿ywanie innych jêzyków na zasadach okrelonych ustaw¹ (ust. 2). Zasadê tê potwierdzono w art. 34 ust. 2 pkt b wskazuj¹c na prawo obywateli nale¿¹cych do
mniejszoci do u¿ywania jêzyka ojczystego w kontaktach urzêdowych.
Na terenie S³owacji wiele problemów stworzy³o wprowadzenie nowej ustawy o jêzyku pañstwowym Republiki S³owackiej z 15 listopada 1995 r.48. Wprowadzona wkrótce
po podpisaniu traktatu dwustronnego z Wêgrami w ocenie czêci badaczy problemu
uznawana by³a za wymierzon¹ przeciwko mniejszoci wêgierskiej. Choæ formalnie w
§ 1 ust. 4 zastrze¿ono i¿ Ustawa nie narusza u¿ywania jêzyków mniejszoci narodowych i grup etnicznych. U¿ywanie tych jêzyków okrelaj¹ odrêbne ustawy, za w komentarzu do ustawy wykazano kilkanacie regulacji odnosz¹cych siê do u¿ywania
jêzyków mniejszociowych w stosunkach urzêdowych (m.in. w postêpowaniu s¹dowym,
oznaczaniu nazw miejscowoci), to nowa ustawa w znacznym stopniu ograniczy³a
u¿ywanie w ¿yciu publicznym jêzyków mniejszociowych. W praktyce u¿ywanie jêzyka mniejszoci jako pomocniczego ograniczono do gmin, w których dana mniejszoæ
liczy³a ponad 25% mieszkañców. Naruszenie przepisów ustawy zagro¿one by³o tak¿e
wysokimi karami finansowymi (§ 10)49. W znacznej mierze negatywn¹ reakcjê mniejszoci spowodowa³ fakt, ¿e ustawa ta zast¹pi³a bardziej liberaln¹ ustawê 428/1990 o
jêzyku urzêdowym w Republice S³owackiej 50, która dopuszcza³a stosowanie jêzyków
mniejszoci w stosunkach urzêdowych, je¿eli liczba osób nale¿¹cych do mniejszoci

47
48
49

50

Sbírka Zákonù è. 273/2001.
Zákon NR SR è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky.
M.in. przepis § 3 ust. 3 przewidywa³ u¿ywanie przez funkcjonariuszy publicznych w trakcie wykonywania
czynnoci urzêdowych wy³¹cznie jêzyka pañstwowego (s³owackiego). Po wejciu w ¿ycie ustawy interpretowano j¹ w tym kierunku, i¿ np. policjant narodowoci wêgierskiej musia³ przy dokonywaniu czynnoci s³u¿bowych wobec obywatela s³owackiego tak¿e narodowoci wêgierskiej pos³ugiwaæ siê wy³¹cznie jêzykiem s³owackim (np. przy kontroli drogowej) - pod rygorem poniesienia odpowiedzialnoci s³u¿bowej.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 428/1990 Z. z. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.
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w danej gminie stanowi³a przynajmniej 20% populacji (§ 6 ust. 2). Trybuna³ Konstytucyjny rozpatruj¹c skargê 33 deputowanych do Rady Narodowej uzna³ w orzeczeniu
z 26 sierpnia 1997 r. zgodnoæ ustawy 270/1995 o jêzyku pañstwowym z przepisem
art. 34, ust. 2 pkt b Konstytucji S³owacji 51.
Zmiana ekipy rz¹dz¹cej w S³owacji spowodowa³a tak¿e zmianê w polityce wobec mniejszoci. W efekcie ustaw¹ 184/1999 z 10 lipca 1999 r. o u¿ywaniu jêzyków
mniejszoci narodowych 52 wprowadzono szczegó³owe regulacje tego problemu. Generalnie stosowanie jêzyka pomocniczego przepisem § 2 ust. 1 uznano w gminach,
w których dana mniejszoæ stanowi co najmniej 20% mieszkañców. W ust. 3 tego¿
artyku³u uznano prawo tych osób do sk³adania pism do urzêdów tak¿e w jêzyku ojczystym. Je¿eli sprawê zapocz¹tkowa³ wp³yw pisma w jêzyku mniejszoci to przy rozpatrywaniu sprawy organy wydaj¹ decyzjê zarówno w jêzyku pañstwowym, jak i danej
mniejszoci. Formularze urzêdowe mog¹ byæ w gminach uznanych za mniejszociowe
wydawane równie¿ w jêzyku danej mniejszoci. Przedstawiciele mniejszoci pe³ni¹cy funkcje w organach gminy maj¹ prawo u¿ywaæ jêzyka ojczystego, za ewentualne t³umaczenie dokonywane jest na koszt gminy (§ 3 ust. 2). Og³oszenia urzêdowe mog¹ byæ
wywieszane w jêzyku pomocniczym. Równie¿ organy pañstwowe w gminach mniejszociowych powinny stwarzaæ warunki do u¿ywania tak¿e jêzyka mniejszoci (§ 7).
Przepis § 6 uznawa³, ¿e u¿ywanie jêzyka czeskiego na terytorium S³owacji nie
stanowi, ze wzglêdu na podobieñstwo obu jêzyków, naruszenia przepisów ustawy nr
270/1995 o jêzyku pañstwowym. Przepisem § 8 utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ przepis
§ 10 ustawy o jêzyku pañstwowym o stosowaniu kar finansowych za naruszenie przepisów tej ustawy. U¿ywanie jêzyków osób nale¿¹cych do mniejszoci w postêpowaniu s¹dowym reguluj¹ zachowane w mocy przepisy proceduralne z 1961 r.53.
Na podstawie og³oszenia rz¹du s³owackiego z 25 sierpnia 1999 r. okrelono wykaz gmin, w których cz³onkowie mniejszoci stanowi¹ co najmniej 20% ogó³u mieszkañców. Wykaz obejmuje 513 miejscowoci zamieszka³ych przez mniejszoæ wêgiersk¹,
68 przez rusiñsk¹ (Karpato-Rusinów), 58 przez romsk¹ i 18 przez ukraiñsk¹. Zgodnie
z przepisem § 4 ust. 1 ustawy 184/1999 w tych miejscowociach ulice i miejscowe nazwy geograficzne mog¹ byæ stosowane tak¿e w jêzyku danej mniejszoci. Decyzja w tej
sprawie podejmowana jest przez w³adze gminy i - aczkolwiek przepisy ustawy tego nie
precyzuj¹ - na koszt tej gminy.
Zasady stosowania nazw miejscowoci w jêzykach mniejszoci okrela ustawa
191/1994 o stosowaniu oznaczeñ miejscowoci w jêzyku mniejszoci narodowych54 .
51
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Skarga dotyczy³a treci przepisu § 3 ust. 5 uznaj¹cego wp³yw pism tylko w jêzyku pañstwowym oraz
przepisu § 12 o utracie mocy ustawy 428/1990 o jêzyku urzêdowym, która to ustawa dopuszcza³a
urzêdowy wp³yw pism tak¿e w jêzyku mniejszoci.
Zákon NR SR è. 184/1999 Z. z. o pouivani jazykov národnostných menin.
Zákon è. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) [por. § 2 ust. 14].
Zákon NR SR è. 191/1994 Z. z. o oznaèovani obci v jazyku národnostných menin.

Przez kilka lat by³a ona martw¹ liter¹ prawa 55. Dopiero og³oszenie przez rz¹d s³owacki 25 sierpnia 1999 r. wykazu miejscowoci zamieszka³ych w co najmniej 20
procentach przez osoby nale¿¹ce do mniejszoci spowodowa³o wprowadzenie nazw
miejscowoci tak¿e w jêzykach mniejszoci.

n Ukraina
Zgodnie z art. 8 ustawy o mniejszociach narodowych na Ukrainie z 25 czerwca 1992 r. w dzia³alnoci organów pañstwowych, zrzeszeñ spo³ecznych oraz urzêdów i organizacji znajduj¹cych siê w miejscowociach, w których odnotowano znacz¹c¹ liczbê osób nale¿¹cych do mniejszoci, dopuszcza siê mo¿liwoæ u¿ywania jej
jêzyka obok jêzyka ukraiñskiego.
Sprawê u¿ywania innych jêzyków oraz oznaczeñ topograficznych reguluje pochodz¹ca jeszcze z czasów radzieckich ustawa Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej z 28 padziernika 1989 r. o jêzyku w Ukraiñskiej SRR (z póniejszymi
zmianami56). Przepis art. 2 okrela jako jêzyk urzêdowy Ukrainy jêzyk ukraiñski. Jednoczenie art. 3 dopuszcza³ w miejscowociach, w których odnotowano znacz¹c¹
liczbê osób nale¿¹cych do mniejszoci 57, mo¿liwoæ u¿ywania jej jêzyka obok jêzyka
ukraiñskiego. Przepis art. 4 dopuszcza³ równoczesne u¿ywanie jêzyka rosyjskiego
w stosunkach urzêdowych oraz z innymi pañstwami by³ego ZSRR. Przepis art. 6 wskazywa³ na koniecznoæ znajomoci przez urzêdników i innych funkcjonariuszy publicznych znajomoci jêzyka ukraiñskiego i rosyjskiego, a na terenach zamieszkiwania
mniejszoci tak¿e jêzyka mniejszoci w zakresie niezbêdnym do wykonywania s³u¿bowych obowi¹zków. Przepis art. 18 okrela³ prowadzenie postêpowania s¹dowego
w jêzyku ukraiñskim. Jednak¿e na terenach okrelonych w art. 3 dopuszczono u¿ywanie jêzyka danej mniejszoci. W takim przypadku dopuszczano przekazywanie
osobom nale¿¹cym do mniejszoci dokumentów ledczych i s¹dowych w t³umaczeniu na ich jêzyk ojczysty. W sprawach karnych i cywilnych osoby nale¿¹ce do mniejszoci mog³y korzystaæ z porednictwa t³umacza. Podobne rozwi¹zanie przewidywa³
przepis art. 19 w odniesieniu do postêpowania administracyjnego.
Przepis art. 38 okrela³ stosowanie jêzyków mniejszoci w oznaczeniach topograficznych. Uznaj¹c za zasadê stosowanie nazewnictwa w jêzyku ukraiñskim przepis dopuszcza³ mo¿liwoæ u¿ywania tak¿e dodatkowo nazw miejscowoci, ulic, placów, rzek i innych punktów topograficznych w jêzyku danej mniejszoci stanowi¹-
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Na terenach zamieszkiwanych przez mniejszoæ wêgiersk¹ minister transportu w kilka miesiêcy po
wyborach 1994 r. poleci³ usuniêcie dwujêzycznych tablic.
Ustawê (
N 83120b) uzyskano z Wydzia³u ds. Mniejszoci Narodowych MSWiA.
Dos³ownie przepis stwierdza³ w miejscowociach zamieszkiwania wiêkszoci ludnoci innej narodowoci.
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cej odpowiedni¹ liczbê mieszkañców w tym rejonie. Jednak¿e nazewnictwo w wydawnictwach kartograficznych mog³o byæ u¿ywane tylko w jêzyku ukraiñskim.
Szczególn¹ rolê spe³nia jêzyk rosyjski, który jest w doæ powszechnym u¿yciu
zw³aszcza we Wschodniej i Centralnej Ukrainie. Stanowi on równorzêdny jêzyk urzêdowy tak¿e na Krymie.

n Bia³oru
Na Bia³orusi obowi¹zuj¹ca ustawa z 11 listopada 1992 r. o mniejszociach
narodowych w Republice Bia³oru nie reguluje kwestii u¿ywania jêzyka mniejszoci w stosunkach urzêdowych i oznaczeñ topograficznych. Na podstawie referendum przeprowadzonego 14 maja 1995 r. wprowadzono w stosunkach urzêdowych
jako równowa¿ny bia³oruskiemu jêzyk rosyjski, a de facto jêzyk ten sta³ siê pierwszym jêzykiem urzêdowym na Bia³orusi. Kwestiê u¿ywania jêzyków mniejszoci
reguluje przepis art. 3 ustawy o jêzykach Republiki Bia³oru, gdzie zastrze¿ono prawo
obywateli Bia³orusi do u¿ywania ich jêzyków ojczystych. Mog¹ oni zwracaæ siê do
organów administracji pañstwowej, przedsiêbiorstw i organizacji spo³ecznych w jêzyku urzêdowym, tj. bia³oruskim lub rosyjskim, wzglêdnie innym zrozumia³ym dla
stron jêzyku. Treæ tego przepisu wskazuje jednak¿e, i¿ obywatel mo¿e wnieæ
sprawê w swoim ojczystym jêzyku (innym ni¿ urzêdowy) o ile jest on zrozumia³y
dla stron postêpowania. Tym samym organ pañstwowy mo¿e siê uchyliæ od przyjêcia wniosku (rozpoczêcia sprawy) wniesionego w jêzyku innym ni¿ jêzyk urzêdowy motywuj¹c swoj¹ decyzjê nieznajomoci¹ jêzyka wnioskodawcy, albowiem z
prawem okrelonym w art. 3 nie wi¹¿e siê jednoczenie ¿adne upowa¿nienie, czy
te¿ zobowi¹zanie dla organów pañstwa, prowadzenia sprawy w innym jêzyku ni¿
jêzyk urzêdowy.

n Litwa
Konstytucja Republiki Litewskiej z 1992 r. uznaje za jêzyk pañstwowy jêzyk litewski (art. 14). Zasady u¿ywania tego jêzyka okrela ustawa nr I-779 z 31 stycznia
1995 r. o jêzyku pañstwowym 58 . Ustawa w art. 2 potwierdza³a status jêzyka litewskiego jako jêzyka pañstwowego, a tym samym jêzyka urzêdowego organów pañstwowych. Jedynym wyj¹tkiem by³y organizowane przez instytucje pañstwowe i
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Teksty ustaw i rozporz¹dzeñ Republiki Litewskiej dotycz¹cych mniejszoci drukuje w t³umaczeniu na jêzyk
polski Kurier Wileñski. Wykorzystane w niniejszej publikacji teksty aktów prawnych Litwy cytowane s¹
za tym periodykiem.

samorz¹dowe przedsiêwziêcia oficjalne (sesje, zjazdy, zebrania itp.), w trakcie których mówca móg³ wystêpowaæ w innym jêzyku (art. 10). W takim przypadku wyst¹pienie obligatoryjnie by³o t³umaczone na jêzyk pañstwowy. Postêpowanie s¹dowe prowadzone jest w jêzyku pañstwowym, za w sytuacji, gdy strona nie w³ada tym
jêzykiem s¹d ustanawia na koszt pañstwa t³umacza (art. 8).
Na Litwie obowi¹zuje ustawa z 23 listopada 1989 r. o mniejszociach narodowych, znowelizowana ustaw¹ Rady Najwy¿szej Republiki Litewskiej z 29 stycznia 1991 r.
Przepis art. 4 znowelizowanej ustawy dopuszcza³ u¿ywanie w lokalnych urzêdach na
terenie jednostek administracyjno-terytorialnych zwarcie zamieszka³ych przez mniejszoci narodowe obok jêzyka pañstwowego tak¿e jêzyka tej mniejszoci.
Przepis znowelizowanego art. 5 ustawy dopuszcza³ umieszczanie na terenie
zwartego zamieszkiwania mniejszoci informacji tak¿e w jêzyku tej mniejszoci (miejscowym). Treæ tego przepisu zosta³a os³abiona po wejciu w ¿ycie ustawy o jêzyku pañstwowym. W dniu 9 kwietnia 1996 r. minister owiaty wyda³ rozporz¹dzenie
w sprawie realizacji ustawy o jêzyku pañstwowym w instytucjach owiatowych
mniejszoci narodowych, w którym okreli³ stosowanie we wszystkich instytucjach
owiatowych szyldów, napisów publicznych oraz napisów na drzwiach wy³¹cznie
w jêzyku pañstwowym. By³ to regres w stosunku do stanu poprzedniego kiedy to
napisy na zewn¹trz obiektów owiatowych by³y dwujêzyczne, a wewn¹trz obiektu
w jêzyku danej mniejszoci. Przepisy ¿adnej z ustaw litewskich nie przewidywa³y natomiast stosowania podwójnego nazewnictwa miejscowoci lub ulic.
W zwi¹zku z uznaniem przez Sejm Republiki Litewskiej utraty mocy wi¹¿¹cej
wszystkich ustaw przyjêtych przed 11 marca 1990 r. zasz³a pilna koniecznoæ przygotowania nowej ustawy o mniejszociach narodowych. Projekt takiej jest obecnie
opracowywany. W art. 4 przewidziano mo¿liwoæ korzystania w stosunkach urzêdowych obok jêzyka pañstwowego z jêzyków mniejszoci. W przypadku, gdy petenci
nie znaj¹ jêzyka pañstwowego na terenach zamieszka³ych zwarcie przez mniejszoci
przyjmowany jest wp³yw pism w ich jêzyku ojczystym, przy czym kierownik w³aciwego organu pañstwowego zarz¹dza t³umaczenie tych pism na jêzyk pañstwowy.
W myl ust. 4 tego artyku³u w miejscowociach zamieszka³ych zwarcie przez mniejszoci dopuszcza siê umieszczanie napisów informacyjnych w jêzyku mniejszoci obok
napisów w jêzyku pañstwowym, przy czym zasady stosowania i umieszczania tych
napisów musz¹ byæ zgodne z innymi aktami prawnymi.

n Finlandia
W Finlandii wyró¿nia siê 6 mniejszoci: Szwedów, Saami, Romów, Tatarów, ¯ydów i star¹ emigracjê rosyjsk¹. Przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji Finlandii z 2000 r.
uznaje za równorzêdne dwa jêzyki urzêdowe: jêzyk fiñski i szwedzki. U¿ywanie jêzy-
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ka Saami jest odsy³ane natomiast do regulacji ustawowej (art. 17 ust. 3). W obu jêzykach urzêdowych publikowane s¹ akty prawne. Do pos³ugiwania siê oboma jêzykami s¹ zobowi¹zani urzêdnicy pañstwowi. Na podstawie postanowienia Rady Pañstwa No. 1111/1992 okrelono zasady u¿ywania obu jêzyków w poszczególnych gminach. Za gminy dwujêzyczne uznaje siê gminy, w których liczba mieszkañców u¿ywaj¹cych jêzyka fiñskiego lub szwedzkiego wynosi co najmniej 8% ogó³u mieszkañców lub te¿ przekracza liczbê 3000 osób 59. Aktualnie 389 gmin ma status gmin jednojêzycznych - fiñskich, 5 gmin jednojêzycznych - szwedzkich 60 , a 42 gminy - status dwujêzycznych. Z okrelenia statusu gminy wynika tak¿e stosowane nazewnictwo topograficzne, które w gminach jednojêzycznych jest stosowane w jêzyku fiñskich lub szwedzkim, za w gminach dwujêzycznych w obu jêzykach.
W odró¿nieniu od spo³ecznoci szwedzkiej mniejszoæ lapoñska nie korzysta
w takim jak ona zakresie z ochrony swojego jêzyka. Na podstawie ustawy o jêzyku
Saami z 1992 r. trzy dialekty tej spo³ecznoci s¹ traktowane jako lokalne jêzyki pomocnicze i mog¹ byæ u¿ywane na terenie tzw. Kraju Rodzinnego Saami w stosunkach urzêdowych. Na terenie okrêgu s¹dowego w Kraju Rodzinnym Saami mog¹ siê
oni pos³ugiwaæ swoim jêzykiem w postêpowaniu s¹dowym. Wynika to z faktu, ¿e zarówno w urzêdach, jak i s¹dach, zatrudniane s¹ osoby znaj¹ce ten jêzyk. W jêzyku
Saami umieszczane s¹ równie¿, obok nazw fiñskich, nazwy miejscowoci i ulic.

59

60
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Gminy dwujêzyczne przekszta³caj¹ swój status w gminê jednojêzyczn¹, je¿eli liczba mieszkañców u¿ywaj¹cych drugiego jêzyka spadnie poni¿ej 6% lub 3 tysiêcy.
Z wy³¹czeniem maj¹cych odrêbny status autonomiczny 16 gmin na Wyspach Alandzkich, gdzie jedynym
jêzykiem urzêdowym jest jêzyk szwedzki.

2. Podsumowanie
W pañstwach europejskich, których ustawodawstwo poddano analizie w zakresie stosowania jêzyków mniejszoci jako jêzyków pomocniczych w stosunkach
urzêdowych oraz w oznaczeniach topograficznych, dadz¹ siê wyró¿niæ nastêpuj¹ce rozwi¹zania:
1.

rozwi¹zania w zakresie wprowadzania jêzyków pomocniczych ogranicza siê do
terenów zwartego osiedlenia danej (danych) mniejszoci;

2.

wprowadzane rozwi¹zania w wiêkszoci pañstw adresowane by³y tylko do czêci mniejszoci wystêpuj¹cych w danym kraju;

3.

w czêci pañstw stosuje siê wymóg osi¹gniêcia przez mniejszoæ na terenie
objêtym stosowaniem jêzyka pomocniczego okrelonej wielkoci w stosunku do
ogó³u mieszkañców - w wiêkszoci przypadków minimaln¹ liczebnoæ mniejszoci okrelano na 20% stanu populacji lub 25% (Austria do 2001 r. i w latach 1995 - 1999 S³owacja) - wyj¹tek stanowi okrelenie po 2001 r. liczebnoci
mniejszoci na 10%;

4.

podstawê okrelania stanu liczbowego mniejszoci stanowi³y najczêciej spisy
ludnoci zawieraj¹ce rubrykê "narodowoæ", wzglêdnie "u¿ywany jêzyk ojczysty";

5.

niezale¿nie od przepisów ustawowych, okrelaj¹cych zasady u¿ywania jêzyka
pomocniczego, przepisy ustawy lub - czêciej - rozporz¹dzeñ wykonawczych
okrela³y teren zamieszkiwany przez dan¹ mniejszoæ jako teren u¿ywania jêzyka pomocniczego, wzglêdnie wprowadzania podwójnego nazewnictwa topograficznego;

6.

podstawow¹ jednostk¹ administracyjn¹, na terenie której wprowadzano stosowanie jêzyka pomocniczego, jest we wszystkich regulacjach gmina lub jej
odpowiednik w strukturze administracyjnej pañstwa;

7.

jêzyk pomocniczy w stosunkach urzêdowych stosowany by³ najczêciej na
wniosek strony;

8.

jêzyk pomocniczy by³ stosowany na zasadzie kryterium terytorialnego, tj. w stosunkach urzêdowych wobec organów samorz¹du terytorialnego lub maj¹cych swe
siedziby na terenie tej gminy organów administracji rz¹dowej pierwszego stopnia i innych jednostek organizacyjnych prowadz¹cych dzia³alnoæ publiczn¹;

9.

postêpowanie odwo³awcze przekraczaj¹ce obszar, na którym dopuszczono stosowanie jêzyka pomocniczego, skutkowa³o w wiêkszoci przypadków prowadzeniem go w jêzyku urzêdowym; stronie, która w postêpowaniu pierwszej instancji
wnioskowa³a o prowadzenie sprawy w jêzyku pomocniczym przys³ugiwa³o najczêciej prawo do sk³adania wniosków i pism w sprawie oraz otrzymywania
korespondencji urzêdowej tak¿e w jêzyku pomocniczym;
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10. akta urzêdowe prowadzone s¹ w jêzyku urzêdowym; chocia¿ akta i dokumenty
spisane w jêzyku mniejszoci by³y traktowane równorzêdnie - w przypadku
w¹tpliwoci podstawowe znaczenie mia³ tekst w jêzyku urzêdowym;
11. w przypadku wprowadzenia jêzyka pomocniczego je¿eli strona lub urzêdnik
(sêdzia) nie w³ada³ tym jêzykiem stosowano t³umaczenie na koszt pañstwa;
12. wprowadzenie na terenie danej gminy jêzyka pomocniczego skutkowa³o równie¿
nazewnictwem topograficznym w tym jêzyku - stosowano nazewnictwo dwujêzyczne lub wielojêzyczne;
13. wprowadzanie nazewnictwa w jêzyku pomocniczym mog³o byæ ograniczone do
czêci miejscowoci po³o¿onych na terenie gminy objêtej stosowaniem jêzyka
pomocniczego;
14. najczêciej w oznaczeniach topograficznych ograniczano siê do oznaczania
w tym jêzyku nazw miejscowoci, a w czêci pañstw tak¿e ulic, placów, obiektów publicznych oraz innych oznaczeñ topograficznych;
15. stosowanie nazw miejscowoci, obiektów publicznych oraz innych oznaczeñ
topograficznych w jêzyku mniejszoci traktowane by³o we wszystkich przypadkach jako kompetencja pañstwa a nie samorz¹du terytorialnego (gminy);
16. przepisy o samorz¹dzie lokalnym dopuszcza³y w czêci przypadków wprowadzanie nazewnictwa ulic i placów w jêzyku mniejszoci na podstawie decyzji
w³adz gminnych i na ich koszt;
17. akty prawne okrelaj¹ce stosowanie nazw topograficznych w jêzykach pomocniczych najczêciej odwo³ywa³y siê do nazw tradycyjnie u¿ywanych na danym
terenie - ewentualne problemy sporne rozstrzyga³a komisja z³o¿ona z przedstawicieli w³adz, mniejszoci oraz (np. w Austrii) z jêzykoznawców;
18. wprowadzanie podwójnego nazewnictwa spotyka³o siê w czêci pañstw z przeciwdzia³aniem ze strony rodowisk narodowych, przy czym akty agresji, skierowane g³ównie wobec nazw miejscowoci, s³ab³y z up³ywem czasu;
19. wprowadzanie jêzyka pomocniczego i oznaczeñ topograficznych wynika³o najczêciej z konkretnej sytuacji narodowociowej w pañstwie oraz istniej¹cych
w okresie wczeniejszym uregulowañ i uwarunkowañ - pewien wp³yw na te regulacje mog³y mieæ zobowi¹zania miêdzynarodowe pañstwa.
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Czêæ II.
Mo¿liwoæ u¿ywania podwójnego
nazewnictwa w odniesieniu do jêzyków
mniejszoci narodowych zamieszkuj¹cych
Polskê oraz pos³ugiwania siê tymi
jêzykami jako pomocniczymi jêzykami
w stosunku do jêzyka urzêdowego

1. Stan prawny w zakresie ustalania i stosowania nazewnictwa miejscowoci, ulic, obiektów u¿ytecznoci
publicznej oraz obiektów fizjograficznych
Podstawy prawne w zakresie ustalania i stosowania nazewnictwa miejscowoci, ulic,
obiektów u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów fizjograficznych miejscowoci, ulic,
obiektów u¿ytecznoci publicznej okrela rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 24 padziernika 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych
oraz o numeracji nieruchomoci 61. Zgodnie z treci¹ rozporz¹dzenia urzêdowe nazwy
miejscowoci i obiektów fizjograficznych wraz z ich pisowni¹ ustala i zmienia Minister
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w drodze rozporz¹dzeñ (art. 2 ust. 1). W stosunkach publicznych przepisy rozporz¹dzenia dopuszczaj¹ u¿ywanie nazw miejscowoci
i obiektów fizjograficznych jedynie w brzmieniu urzêdowym, ustalonym w trybie przedmiotowego rozporz¹dzenia (art. 7).
Organem doradczym i opiniodawczym w zakresie ustalania nazw miejscowoci
i obiektów fizjograficznych jest dzia³aj¹ca przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych i Administracji Komisja Ustalania Nazw Miejscowoci i Obiektów Fizjograficznych (art. 3 ust. 1,
61

Dz. U. 1934, nr 94, poz. 850 ze zmianami póniejszymi (zmiana ostatnia: Dz. U. 1995, nr 95, poz. 475).
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art. 4) 62. W celu przygotowywania materia³u na obrady Komisji Minister Spraw
Wewnêtrznych i Administracji mo¿e powo³ywaæ te¿ doranie komisje regionalne
ustalania nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych (art. 5 ust. 1). Do zakresu dzia³ania Komisji nale¿y (§ 3):
1.

Opiniowanie wniosków dotycz¹cych ustalania oraz zmiany brzmienia i pisowni
nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych,

2.

Opiniowanie wniosków dotycz¹cych ustalania i zmiany okrelenia charakteru
obiektów geograficznych (miejscowoci oraz obiektów fizjograficznych),

3.

Opiniowanie nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych do publikacji i wydawnictw pod k¹tem prawid³owoci ich brzmienia i pisowni 63.

Wykaz urzêdowy miejscowoci obejmuj¹cy ich urzêdow¹ nazwê i pisowniê okrela rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 22 maja 1937 r. w sprawie wydawania Wykazu Miejscowoci Rzeczypospolitej Polskiej64. Jednoczenie rozporz¹dzenie to
edycjê ustalonego Wykazu Miejscowoci powierza G³ównemu Urzêdowi Statystycznemu.
Tym samym w³aciwym organem do ustalania nazw miejscowoci jest Minister Spraw
Wewnêtrznych i Administracji.
Jednoczenie rozporz¹dzenie z 1934 r. przekazuje organom samorz¹dowym sprawê oznaczania ulic i placów na terenie ich w³aciwoci terytorialnej (art. 8 ust.1).
Uprawnienie to doprecyzowano na mocy przepisu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja
1990 r. o podziale zadañ i kompetencji okrelonych w ustawach szczególnych pomiêdzy organy gminy a organy administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
na podstawie której zadania i kompetencje zwi¹zane z umieszczaniem i utrzymywaniem tabliczek z nazwami ulic i placów przesz³y do w³aciwoci organów gminy jako
zadania w³asne65. Szczegó³owe zasady stosowania numeracji nieruchomoci w miejscowociach okrela obowi¹zuj¹ce nadal rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomoci 66 , wskazuj¹ce
tak¿e na organa powo³ane do ustalania numeracji. Jednoczenie tak okrelone uprawnienia mog¹ byæ realizowane tylko w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych,
tzn. ¿e organa gminy nie posiadaj¹ kompetencji do dowolnego ustalania nazw np.
w innym jêzyku ani¿eli jêzyk urzêdowy obowi¹zuj¹cy w pañstwie. Tê kwestiê porednio
reguluje ustawa z 7 padziernika 1999 r. o jêzyku polskim, która przepisem art. 4
okrela jako jêzyk urzêdowy w pañstwie jêzyk polski 67.

62
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Komisja taka zosta³a powo³ana zarz¹dzeniem Nr 26 Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
15 maja 1997 r. w sprawie powo³ania Komisji Ustalania Nazw Miejscowoci i Obiektów Fizjograficznych
(Dz. Urz. MSWiA 1997, nr 5, poz. 46).
Dz. Urz. MSWiA 1997, nr 5, poz. 46.
Dz.U.1937 nr 42, poz. 333.
Dz. U. nr 34 poz. 198.
Dz.U. nr 23, poz. 151.
Dz. U. nr 90, poz. 999.

Zobowi¹zania miêdzynarodowe Polski zasadniczo nie zawieraj¹ odniesieñ do
stosowania oznaczeñ topograficznych w jêzykach mniejszoci. Nie odnosz¹ siê
do tej kwestii traktaty dwustronne zawarte po 1990 r. W przypadku traktatu miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o dobrym s¹siedztwie i
przyjaznej wspó³pracy (Bonn, 17 czerwca 1991)68 w wymienionych w dniu zawarcia
traktatu listach ministrów spraw zagranicznych strona polska wyranie zastr zeg³a, ¿e nie widzi obecnie mo¿liwoci wprowadzenia na terenach zamieszkiwania
przez mniejszoæ niemieck¹ podwójnego nazewnictwa. Oczywicie sytuacja w ci¹gu
lat, jakie up³ynê³y od zawarcia traktatu, uleg³a znacznej zmianie, za rygoryzm tego
stanowiska uleg³ os³abieniu, ale z formalnego punktu widzenia brak jest pr zepisu dopuszczaj¹cego podwójne nazewnictwo na jakimkolwiek terenie Pañstwa
Polskiego.
Wielostronne zobowi¹zanie jakim jest Europejska Konwencja Ramowa o ochronie
mniejszoci narodowych z 1 lutego 1995 r.69 dopuszcza mo¿liwoæ, aby na terenie
tradycyjnie zamieszka³ym przez mniejszoci narodowe umieszczaæ równie¿ w jêzyku
mniejszoci tradycyjne nazwy lokalne, nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne
o charakterze publicznym, o ile istnieje tam wystarczaj¹ce zapotrzebowanie na takie
oznakowania (art. 11) ale zastrzega, ¿e winno to byæ realizowane zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. Tym samym niezbêdne jest istnienie okrelonej regulacji prawa krajowego
dopuszczaj¹cej tak¹ mo¿liwoæ.
Now¹ sytuacjê stworzy³o rozporz¹dzenie wykonawcze do art. 10 ust. 2 ustawy o jêzyku polskim. Wydane 18 marca 2002 r. rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom
w jêzyku polskim mog¹ towarzyszyæ wersje w przek³adzie na jêzyk obcy wprowadzi³o sytuacjê poredni¹: z jednej strony nie zmienia przepisów odnonie jêzyka urzêdowego, a tak¿e stosowania oznaczeñ miejscowoci i obiektów fizjograficznych
w tym jêzyku, za z drugiej strony wprowadza mo¿liwoæ równoleg³ego stosowania pr zek³adu nazw i tekstów w urzêdach i instytucjach u¿ytecznoci publicznej,
a tak¿e przeznaczonym do odbioru publicznego oraz w rodkach transportu publicznego w jêzykach obcych70. Przepisy rozporz¹dzenia okrelaj¹ zakres terytorialny jego
stosowania. Wród nich przepis § 2 ust. 1, pkt 1 wymienia miejscowoci [...]
w których wystêpuj¹ zwarte rodowiska mniejszoci narodowych lub grup etnicznych.
Tym samym w przypadku wprowadzenia równoleg³ego u¿ywania jêzyka mniejszoci mo¿na go stosowaæ tylko na terenie konkretnej miejscowoci, a nie obszaru
terytorialnego - chyba, ¿e teren zamieszkiwania przez mniejszoci stanowi obszar
nadgraniczny maj¹cy szerszy zakres terytorialny ni¿ jedna miejscowoæ. Tym samym np. w województwie opolskim wprowadzenie przepisów rozporz¹dzenia i sto68
69

70

Dz.U.1992 nr 14, poz. 56.
Dz.U.2002 nr 22,poz. 209. Konwencja zosta³a podpisana przez Polskê 1 lutego 1995 r., zgodê na ratyfikowanie Sejm wyrazi³ ustaw¹ z 27 kwietnia 2000 r., a wesz³a w ¿ycie od 1 kwietnia 2001 r.
Dz.U. nr 37, poz. 349.
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sowanie jêzyka niemieckiego mo¿liwe jest na obszarze konkretnych miejscowoci,
a nie na terenie ca³ej gminy lub grupy gmin. Natomiast wprowadzenie jêzyka czeskiego mo¿liwe jest ju¿ na terenie kilku gmin tworz¹cych obszar nadgraniczny.
Wynika to jednoznacznie z treci przepisu § 2 ust. 1 i ust. 4.
Przepis ust. 2 wskazuje przypadki, w jakich dokonuje siê przek³adu na jêzyk obcy.
Dotyczy to nazw i tekstów:
1)

umieszczonych:
a) na tablicy urzêdu lub instytucji u¿ytecznoci publicznej,
b) w innym eksponowanym miejscu przeznaczonym do informowania,
c) w rodkach transportu publicznego,
2) przeznaczonych do odbioru publicznego.
Rozporz¹dzenie okrela te¿ regu³y stosowania nazw i tekstów w jêzyku obcym;
przek³ad umieszcza siê bowiem pod tekstem sporz¹dzonym w jêzyku polskim lub w
formie za³¹cznika do tego tekstu (§ 2 ust. 3). Jednoczenie przek³ad obejmuje, zgodnie
z § 3 ust. 1:
1)
2)
3)

4)

nazwê urzêdu lub instytucji u¿ytecznoci publicznej,
zasady wstêpu do urzêdu lub instytucji u¿ytecznoci publicznej,
informacjê pozwalaj¹c¹ osobie zainteresowanej na skierowanie sprawy
do w³aciwej komórki organizacyjnej urzêdu lub instytucji u¿ytecznoci
publicznej,
inne informacje u³atwiaj¹ce korzystanie z dzia³alnoci podmiotów, o których
mowa w pkt 1.,

a w przypadku rodków transportu publicznego (ust. 2):
1) najwa¿niejsze postanowienia regulaminu przejazdu,
2) sposób pos³ugiwania siê urz¹dzeniami znajduj¹cymi siê w rodkach przejazdu,
3) inne informacje u³atwiaj¹ce korzystanie ze rodków transportu publicznego.
Istotnym z punktu widzenia mniejszoci jest nie tylko wskazany w § 2 ust. 1
zakres terytorialny stosowania przepisów rozporz¹dzenia, ale równie¿ okrelony
w ust. 4 tego¿ paragrafu jêzyk przek³adu, którym w szczególnoci powinien byæ jêzyk
mniejszoci narodowych lub grup etnicznych zamieszkuj¹cych dany obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na obszarze po³o¿onym w s¹siedztwie granicy
pañstwowej - jêzyk urzêdowy s¹siaduj¹cego pañstwa. Przek³ad nazw i tekstów mo¿e
byæ dokonywany na wiêcej ni¿ jeden jêzyk obcy (§ 2 ust. 5).
Wad¹ omawianego rozporz¹dzenia jest brak wskazania podmiotu podejmuj¹cego
decyzjê w sprawie dopuszczenia u¿ywania jêzyka obcego jako jêzyka przek³adu nazw
i tekstów. Domniemywaæ mo¿na, ¿e decyzjê tak¹ podejmowaæ bêdzie organ (urz¹d,
instytucja, itp.), którego tablice lub zakres podawanych w jêzyku urzêdowym informacji by³yby t³umaczone. Przepisy nie wskazuj¹ równie¿ na kryteria uznania danej
miejscowoci za zamieszka³¹ zwarcie przez mniejszoci. Nie rozstrzygaj¹ te¿ problemu,
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czy w przypadku rodków transportu publicznego przewonik maj¹cy siedzibê w miejscowoci uznanej za nie spe³niaj¹c¹ warunków okrelonych przepisami rozporz¹dzenia,
a utrzymuj¹cy mniej lub bardziej regularn¹ komunikacjê z miejscowoci¹ spe³niaj¹c¹ kryteria okrelone przepisami przedmiotowego rozporz¹dzenia, bêdzie móg³ wprowadziæ przek³ad tekstu okrelony § 3 ust. 2.
Mimo wskazanych w¹tpliwoci przedmiotowe rozporz¹dzenie jest niew¹tpliwie
wy³omem w jednolitym i rygorystycznym traktowaniu jêzyka polskiego jako jedynego urzêdowego jêzyka komunikacji - mimo, ¿e nie jest oparte na zasadzie pomocniczego jêzyka urzêdowego lecz na zasadzie jêzyka przek³adu.
Podsumowuj¹c podkreliæ nale¿y, ¿e organem w³aciwym do okrelania nazw
miejscowoci jest Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji, za w odniesieniu
do nazewnictwa placów i ulic w tych miejscowociach - gmina. Tym samym zakres
kompetencji okrela tak¿e podmiot ponosz¹cy koszty wprowadzania i oznakowania
danej miejscowoci lub obiektu; w przypadku kompetencji ministra gmina mo¿e je
realizowaæ jako zadanie zlecone. Przyj¹æ te¿ nale¿y, w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów, ¿e Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji jest tak¿e w³aciwy do okrelenia w innych jêzykach nazw urzêdowych, zw³aszcza gdy ma siê na nich pojawiæ
nazwa miejscowoci (np. organów samorz¹dowych, instytucji publicznych itp.).
Ustalanie nazw odbywa siê przy udziale Komisji Ustalania Nazw Miejscowoci i
Obiektów Fizjograficznych, która jest te¿ w³adna wstêpnie zaopiniowaæ do decyzji
ministra nazwê miejscowoci mog¹c¹ budziæ kontrowersje z powodu jej np. zmiany
na przestrzeni lat. Kwestie sporne winny wstêpnie rozstrzygaæ komisje regionalne,
maj¹ce bardziej wyspecjalizowany charakter, których minister do tej pory nie powo³a³ (kwiecieñ 2003), a które niew¹tpliwie w przypadku wprowadzenia podwójnego
nazewnictwa bêd¹ musia³y rozpocz¹æ dzia³anie i wstêpnie okreliæ relacje miêdzy
nazw¹ polsk¹ i w danym jêzyku przek³adu.

2. Stosowanie jêzyka mniejszoci
jako pomocniczego jêzyka urzêdowego
W warunkach miêdzynarodowej ochrony mniejszoci istotne znaczenie przypisuje
siê jêzykowi ojczystemu. Mimo doæ ogólnych sformu³owañ za standardowe uznaæ nale¿y
zawieraj¹ce zobowi¹zania pañstw-stron przepisy Europejskiej Konwencji Ramowej o
ochronie mniejszoci narodowych: art. 5 ust. 1 (wspieranie jêzyka jako elementu to¿samoci), art. 9 ust. 1 (przekaz informacji i idei), art. 10 ust. 1 i 2 (prawo do swobodnego
u¿ywania jêzyka prywatnie i publicznie, warunki u¿ywania jêzyka mniejszoci w stosunkach miêdzy osobami nale¿¹cymi do mniejszoci a organami administracyjnymi), art. 11
(prawo do u¿ywania imienia i nazwiska w brzmieniu jêzyka ojczystego, umieszczania
informacji prywatnych w swoim jêzyku, wprowadzania publicznego nazewnictwa - nazw
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lokalnych, nazw ulic i innych oznaczeñ topograficznych - w jêzykach mniejszoci), art.
14 (nauka jêzyka ojczystego i w jêzyku ojczystym). Szczególnie istotna jest treæ przepisu art. 10 ust. 2, który, co prawda doæ miêkko, odnosi siê jednak do tej kwestii:
2.

Na obszarach zamieszka³ych tradycyjnie lub w znacz¹cej iloci przez osoby
nale¿¹ce do mniejszoci narodowej, o ile osoby te tego sobie za¿ycz¹, i tam,
gdzie takie ¿yczenie odpowiada rzeczywistym potrzebom, Strony bêd¹ staraæ siê zapewniæ, na tyle, na ile to mo¿liwe, warunki, które umo¿liwi¹ u¿ywanie jêzyka mniejszoci w stosunkach pomiêdzy tymi osobami a organami
administracyjnymi.

W ramach Rady Europy przyjêty zosta³ równie¿ odrêbny dokument odnosz¹cy siê
do spraw jêzykowych: Europejska Karta Jêzyków Regionalnych i Mniejszociowych
(5.11.1992)71. Zawiera ona zarówno definicje, jak i szczegó³owe regulacje - zw³aszcza w
rozdziale III zatytu³owanym rodki promocji jêzyków regionalnych lub mniejszociowych
w ¿yciu publicznym wynikaj¹ce ze zobowi¹zañ przyjêtych w art. 2 ust. 2. Karta w artykule 2 okrela zasady jej ratyfikacji; zgodnie z ustêpem 1 pañstwo ratyfikuj¹ce zobowi¹zuje siê stosowaæ ogólne zasady z czêci II (art.7) do wszystkich jêzyków regionalnych
i mniejszociowych na jego terytorium. Jednoczenie (w myl art. 2 ust. 2) w odniesieniu do ka¿dego z jêzyków wyszczególnionych w chwili ratyfikacji, przyjêcia lub zatwierdzenia Karty, pañstwo-sygnatariusz zobowi¹zywa³o siê do stosowania co najmniej 3/5
ustêpów lub punktów sporód postanowieñ czêci III (art.8 - 14) wed³ug okrelonego
klucza, tj. przynajmniej po trzy z artyku³u 8 (owiata) i 12 (dzia³alnoæ kulturalna i jej
baza materialna) i po jednym z artyku³ów: 9 (w³adze s¹dowe), 10 (w³adze administracyjne i s³u¿by publiczne), 11 (media), 13 (¿ycie ekonomiczne i spo³eczne).
Wspomniany art. 7 zobowi¹zuje w ust. 1 wszystkie pañstwa-sygnatariuszy w stosunku do ka¿dego z jêzyków regionalnych lub mniejszociowych, na terytoriach, na
których s¹ one u¿ywane i odpowiednio do sytuacji ka¿dego jêzyka, opieraæ swoj¹
politykê, ustawodawstwo i praktykê dzia³ania na nastêpuj¹cych zasadach:
uznaniu tych jêzyków za przejaw bogactwa kulturalnego;
respektowaniu zasiêgu geograficznego ka¿dego jêzyka - tak¿e w przypadku stosowanych podzia³ów administracyjnych, których przeprowadzenie nie powinno
stanowiæ przeszkody dla jego wspierania;
skutecznego wspierania jêzyków (w celu ich ochrony);
wprowadzania u³atwieñ w pos³ugiwaniu siê tymi jêzykami w ¿yciu publicznym
i prywatnym;
utrzymywania i rozwijania zwi¹zków miêdzy grupami u¿ywaj¹cymi danego jêzyka
a innymi grupami w pañstwie u¿ywaj¹cymi tego samego lub podobnego jêzyka;
stwarzania odpowiednich warunków do nauczania i studiów w tych jêzykach na
wszystkich stosowanych poziomach nauczania;
71
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stwarzania warunków do nauki jêzyków regionalnych i mniejszociowych dla tych
osób, które zamieszkuj¹c na terenie ich u¿ywania i nie w³adaj¹c nimi wyra¿¹ chêæ
takiej nauki;
wspierania badañ i studiów nad tymi jêzykami;
wspierania kontaktów poprzez granice dla grup u¿ywaj¹cych tego samego lub
podobnego jêzyka.

W ust. 2 tego¿ artyku³u strony Karty zobowi¹zywa³y siê wyeliminowaæ ka¿de niesprawiedliwe zró¿nicowanie, wy³¹czenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie dotycz¹ce
pos³ugiwania siê jêzykami regionalnymi lub mniejszociowymi wprowadzone z zamiarem zniechêcenia lub wystawienia na niebezpieczeñstwo ich zachowania lub rozwoju.
Jednoczenie zastrzegano, ¿e ¿adne ze specjalnych rozwi¹zañ maj¹ce na celu wspieranie równoci miêdzy ludmi u¿ywaj¹cymi jêzyków regionalnych lub mniejszociowych
a reszt¹ ludnoci, nie mo¿e byæ interpretowane jako przejaw dyskryminacji osób u¿ywaj¹cych jêzyków wiêkszociowych. W tym duchu pañstwa winny wspieraæ dzia³ania
maj¹ce na celu zrozumienie miêdzy wszystkimi grupami jêzykowymi w kraju, wzajemne
poszanowanie i tolerancjê (ust.3).
Traktaty dwustronne z klauzulami mniejszociowymi zawar³a Polska z wszystkimi
swoimi s¹siadami. Zgodnie z Konstytucj¹ RP z 2 kwietnia 1997 r. ratyfikowane umowy
miêdzynarodowe stanowi¹ czêæ krajowego porz¹dku prawnego w Polsce i s¹ bezporednio stosowane, chyba ¿e stosowanie konkretnej umowy miêdzynarodowej uzale¿nione
jest od wydania ustawy. Kwestie te reguluj¹ nastêpuj¹ce artyku³y Konstytucji: 87 ust.1,
88 ust. 3, 89, 90, 91, 241.
Ratyfikowane przez Polskê traktaty dwustronne zawieraj¹ ró¿ny zakres praw jêzykowych. Najobszerniejsze prawa zawarte s¹ w traktatach z Niemcami (17.06.1991) 72,
Czesk¹ i S³owack¹ Republik¹ Federacyjn¹ (6.10.1991)73 , Bia³orusi¹ (23.06.1992)74
i Litw¹ (26.04.1994) 75. Wê¿szy jest w traktatach zawartych z Ukrain¹ (18.05.1992)76
i Federacj¹ Rosyjsk¹ (22.05.1992) 77. Przy analizie treci traktatów widaæ pewne zró¿nicowanie przepisów odnonie praw zwi¹zanych z u¿ywaniem jêzyka ojczystego, gdy¿
np. traktaty z Niemcami i Litw¹ pos³uguj¹ siê okreleniem, ¿e osoby nale¿¹ce do
mniejszoci maj¹ prawo do swobodnego pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym w ¿yciu
prywatnym i publicznie (podkrelenie - G.J.), za z Czechami, S³owacj¹ i Bia³orusi¹
o prawie do swobodnego pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym w ¿yciu prywatnym
i publicznym (podkrelenie - G.J.). Istnieje zasadnicza ró¿nica miêdzy pos³ugiwa-
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niem siê danym jêzykiem publicznie, tj. w miejscu publicznym, w obecnoci innych
osób, a pos³ugiwaniem siê tym jêzykiem w ¿yciu publicznym, albowiem to drugie
pojêcie obejmuje nie tylko sferê miejsca publicznego ale tak¿e czynnoci urzêdowych.
Tym samym przepisy traktatów z Czechami, S³owacj¹ i Bia³orusi¹ daj¹ podstawê do
uwzglêdnienia w prawie polskim mo¿liwoci u¿ywania jêzyków ojczystych mniejszoci
w ¿yciu publicznym, czyli jako jêzyków pomocniczych pod warunkiem przyjêcia okrelonych regulacji prawnych. Jednoczenie przyjêcie regulacji wobec jednej z uznanych
w Polsce mniejszoci skutkowaæ winno rozci¹gniêciem jej na inne mniejszoci.
W prawie wewnêtrznym podstawowe znaczenie ma Konstytucja. Przyjêta w dniu
2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucja RP wprowadzi³a nowe
regulacje odnosz¹ce siê bezporednio lub porednio do praw i statusu osób nale¿¹cych do mniejszoci. W odró¿nieniu od poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów konstytucyjnych, zwieraj¹cych tylko ogóln¹ klauzulê antydyskryminacyjn¹ (wyra¿on¹ aktualnie w art. 32 Konstytucji), nowa Konstytucja wprowadzi³a w art. 27 i 35 regulacje odnosz¹ce siê bezporednio do praw obywateli nale¿¹cych do mniejszoci. Ponadto wprowadzi³a szeroki katalog praw i wolnoci obywatelskich oraz osobistych.
W art. 35 Konstytucji istotna jest treæ ustêpu 1 wskazuj¹ca na niezbêdne dzia³ania Pañstwa podejmowane na rzecz obywateli nale¿¹cych do mniejszoci, a maj¹ce na celu zachowanie przez nich i rozwój w³asnego jêzyka, tradycji i kultury. Wyra¿a siê to w u¿ytym sformu³owaniu tego¿ przepisu, i¿ Rzeczpospolita Polska zapewnia
obywatelom polskim [...]. Takie okrelenie ma charakter obligatoryjny dla Pañstwa
i jest zgodne z duchem uregulowañ zawartych w rozdziale II Konstytucji powiêconym wolnoci¹, prawom i obowi¹zkom cz³owieka i obywatela. Tym samym nak³ada
na Rzeczpospolit¹ obowi¹zek zapewnienia realizacji praw obywatelom polskim nale¿¹cym do mniejszoci, mo¿liwoci zachowania i rozwoju w³asnego jêzyka (g³ównie
poprzez tworzenie warunków do nauki jêzyka ojczystego i nauczania w tym jêzyku
w szko³ach publicznych), oraz zachowania to¿samoci etnicznej (wspieranie przez
Pañstwo dzia³añ w sferze kultury zmierzaj¹cych do podtrzymywania i rozwijania
to¿samoci mniejszoci).
Stwarzaj¹c tylko ogólne warunki dla realizacji praw osób nale¿¹cych do mniejszoci u¿ytoby maj¹cego charakter deklaratywny okrelenia, i¿ Obywatele polscy nale¿¹cy
do mniejszoci narodowych i etnicznych maj¹ prawo do wolnoci zachowania i rozwoju
w³asnego jêzyka [...]. Wskazanie tylko na mo¿liwoæ realizacji praw nie odnosi siê bowiem do obowi¹zku aktywnego uczestniczenia Pañstwa w ich realizacji, ale raczej do
zakazu uniemo¿liwiania przez Pañstwo wykonywania tych praw. Taki charakter ma ustêp
2 art. 35, w którym jest mowa tylko o okrelonych prawach, jakie mog¹ realizowaæ
mniejszoci narodowe i etniczne (Mniejszoci narodowe i etniczne maj¹ prawo do [...]).
Jest jednoczenie jeszcze jedna zasadnicza ró¿nica w treci obu ustêpów art. 35. Pierwszy
ustêp odnosi siê do osób fizycznych (obywateli), za drugi do zbiorowoci etnicznych
(mniejszoci), aczkolwiek nie stwarza on ¿adnych praw grupowych.
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Dla mniejszoci istotnym jest przepis art. 27, który uznaj¹c w zdaniu 1 za jêzyk
urzêdowy w Pañstwie jêzyk polski, w zdaniu 2 dodaje, i¿ Przepis ten nie narusza praw
mniejszoci narodowych wynikaj¹cych z ratyfikowanych umów miêdzynarodowych. Przepis
ten stanowi lex specialis albowiem art. 87 zawiera ogólny przepis uznaj¹cy ratyfikowane umowy miêdzynarodowe za obowi¹zuj¹ce ród³o prawa w Polsce. Tak¹ treæ art. 27
uznaæ nale¿y za wprowadzon¹ przez ustawodawcê wiadomie i celowo. Powstaje przy
tym pytanie, jakich praw zwi¹zanych z jêzykiem dotyczyæ mo¿e przepis art. 27 skoro
art. 35 ust. 1 nak³ada na Pañstwo obowi¹zek zapewnienia zachowania i rozwoju jêzyka
ojczystego, czyli realizacji zobowi¹zañ g³ównie w sferze owiaty. W wietle treci art. 27
przyj¹æ nale¿y, i¿ zdanie drugie odnosiæ siê bêdzie do mo¿liwoci u¿ywania, obok jêzyka urzêdowego, równie¿ jêzyka (jêzyków) mniejszoci jak tzw. jêzyków pomocniczych.
Aktualnie brak jest przepisu pozytywnego, który dawa³by mo¿liwoæ u¿ywania
w ¿yciu publicznym, obok jêzyka urzêdowego (polskiego), jêzyków mniejszoci jako
jêzyków pomocniczych. Mo¿liwoæ tak¹ wyklucza³ przez szereg lat dekret z 30 listopada 1945 r. o jêzyku pañstwowym i jêzyku urzêdowania rz¹dowych i samorz¹dowych w³adz administracyjnych 78 , oraz od 1997 r. zdanie 1 art. 27 Konstytucji. Ustawa z 7 padziernika 1999 r. o jêzyku polskim 79 uznaj¹c w art. 4, ¿e jêzyk polski jest
jêzykiem urzêdowym, jednoczenie w art. 2 pkt 2 akcentowa³a ¿e Ustawa nie narusza [...] praw mniejszoci narodowych i grup etnicznych. Tym samym w okrelonych
warunkach mo¿liwe jest wprowadzenie jêzyków ojczystych mniejszoci jako pomocniczych jêzyków urzêdowych (w wietle art. 27 zdanie 2 Konstytucji, oraz art. 2 pkt
2 ustawy o jêzyku polskim). Jednoczenie zarówno przepisy Konstytucji, jak i ustawy o jêzyku polskim nie okrela³y bli¿szych kryteriów i warunków, w których rygorystyczne okrelenie jako jêzyka urzêdowego jêzyka polskiego nie narusza³oby praw
mniejszoci narodowych. Przy braku regulacji ustawowej takie warunki stwarzaj¹ traktaty dwustronne lub inne zobowi¹zania miêdzynarodowe. Treæ tych traktatów zosta³a
omówiona wy¿ej. Do spraw u¿ywania jêzyka mniejszoci jako pomocniczego odnosi³ siê bezporednio traktat z Czechami i S³owacj¹, gdzie w art. 8 ust. 2 czytamy, ¿e
osoby nale¿¹ce do mniejszoci [...] mog¹ swobodnie pos³ugiwaæ siê swoim jêzykiem
ojczystym w ¿yciu prywatnym i publicznym - i obok potrzeby znajomoci jêzyka
urzêdowego lub jêzyków urzêdowych danego Pañstwa - pos³ugiwaæ siê jêzykiem ojczystym w urzêdach pañstwowych, zgodnie z prawem krajowym. W³aciwie powy¿szy przepis wype³nia³by w pe³ni dyspozycjê zawart¹ w art. 27 zdanie 2 Konstytucji,
gdyby nie jego samoograniczenie zapisem o zgodnoci z prawem krajowym, gdy¿
na dzieñ dzisiejszy (kwiecieñ 2003) brak jest przepisu w prawie polskim dopuszczaj¹cym tak¹ mo¿liwoæ. Podobny przepis, aczkolwiek deklaratywny, zawiera równie¿
traktat z Litw¹, gdzie w art. 15 czytamy, ¿e Strony w szczególnoci rozwa¿¹ dopuszczenie u¿ywania jêzyków mniejszoci narodowych przed swymi urzêdami, szczególnie za w tych jednostkach administracyjno-terytorialnych, w których du¿¹ czêæ
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ludnoci stanowi mniejszoæ narodowa. Tym samym oba traktaty stanowi¹ przes³ankê
do uznania, ¿e istniej¹ podstawy do okrelenia w prawie polskim mo¿liwoci dopuszczenia u¿ywania jêzyków mniejszoci jako jêzyków pomocniczych.
Jednoczenie powstaje swoiste b³êdne ko³o: przepisy Konstytucji uzale¿niaj¹ wprowadzenie pomocniczego jêzyka ojczystego mniejszoci - obok jêzyka polskiego jako urzêdowego - od zobowi¹zañ miêdzynarodowych, za istniej¹ce zobowi¹zania miêdzynarodowe uzale¿niaj¹ takie rozwi¹zanie od okrelonych regulacji prawa krajowego. Maj¹c na uwadze
przes³anki w omówionych wy¿ej traktatach miêdzynarodowych przyj¹æ nale¿y, i¿ stanowi¹
one tak¿e przes³anki do przyjêcia takich regulacji w prawie polskim. Tak¹ przes³ankê stanowi równie¿ treæ art. 10 ust. 2 Konwencji Ramowej. Mo¿liwoæ wprowadzenia pomocniczego jêzyka przewiduje projekt poselski ustawy o mniejszociach narodowych80, gdzie
w art. 10 i 11 przewidziana jest mo¿liwoæ wprowadzenia jêzyków mniejszoci jako jêzyków pomocniczych oraz stosowania w tych jêzykach nazewnictwa topograficznego.
Stosowanie w stosunkach urzêdowych jêzyków innych ni¿ jêzyk polski w ograniczonym zakresie (poprzez prowadzenie postêpowania z udzia³em t³umacza) dopuszczaj¹ obowi¹zuj¹ce obecnie w Polsce kodeksy: postêpowania administracyjnego (art. 69
§ 2 - dot. przes³uchania osoby)81, postêpowania cywilnego (art. 265 §1 - dot. przes³uchania wiadka)82 oraz postêpowania karnego (art. 72, art. 407 - dot. oskar¿onego, art.
204 § 1 pkt 2 - przes³uchanie osoby, art. 204 § 2 - t³umaczenie pisma sporz¹dzonego
w jêzyku obcym)83 oraz art. 5 § 2, § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju
s¹dów powszechnych (przyznanie t³umacza osobie nie w³adaj¹cej w wystarczaj¹cym
stopniu jêzykiem polskim)84 . Z analizy treci tych przepisów wynika, ¿e by³y one tworzone raczej z myl¹ o cudzoziemcach, ani¿eli obywatelach polskich nale¿¹cych do
mniejszoci - mimo, ¿e by³y przypadki stosowania tych przepisów tak¿e w sytuacji gdy
stron¹ lub wiadkiem by³ obywatel polski.
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nr 9, poz. 26 ze zmianami póniejszymi).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zmianami póniejszymi).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98, poz. 1070).
Druk sejmowy nr 1536 (IV kadencja Sejmu).

Wnioski
W obecnym systemie prawnym brak jest przepisu pozytywnego stwarzaj¹cego
mo¿liwoæ u¿ywania jêzyków ojczystych mniejszoci jako pomocniczych jêzyków
urzêdowych (tj. obok urzêdowego jêzyka polskiego) oraz okrelania w tych jêzykach
nazw miejscowoci, placów, ulic, obiektów u¿ytecznoci publicznej, obiektów fizjograficznych. Zobowi¹zania miêdzynarodowe Polski oraz przepisy prawa polskiego
zawieraj¹ jednak przes³anki do wprowadzenia takich regulacji. W³aciwym aktem
prawnym by³aby ustawa o mniejszociach narodowych, która znajduje siê od 9 lat
w procesie prac parlamentarnych.
Przyj¹æ przy tym nale¿y, i¿ problem z wprowadzaniem jêzyków pomocniczych
i podwójnego nazewnictwa nie ma charakteru prawnego, ale znajduje siê w sferze
psychiki spo³eczeñstwa polskiego zarówno jako zbiorowoci, jak i poszczególnych
jednostek. Prze³amie oporów i obaw spo³ecznych jest bardzo trudne, aczkolwiek w
ostatnich latach pojawiaj¹ siê przes³anki umo¿liwiaj¹ce akceptacjê spo³eczn¹ dla takich
rozwi¹zañ. wiadczy o tym wydane 18 marca 2002 r. rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych I Administracji w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom
w jêzyku polskim mog¹ towarzyszyæ wersje w przek³adzie na jêzyk obcy, wskazuj¹ce na nowy sposób mylenia polityków. Jednoczenie jest to rozwi¹zanie minimalne; próba ujêcia w z³o¿onym w dniu 11 kwietnia 2003 r. do Sejmu rz¹dowym projekcie ustawy o urzêdowych nazwach miejscowoci i obiektów fizjograficznych 85 sprawy podwójnego nazewnictwa miejscowoci nie zosta³a zaakceptowana w trakcie prac
parlamentarnych. W art. 9 projektu zawarto bowiem mo¿liwoæ u¿ywania dodatkowej nazwy w jêzyku mniejszoci narodowych. Stosowny projekt przepisu brzmia³:
1.
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Minister w³aciwy do spraw administracji publicznej mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia, ustaliæ, a nastêpnie zmieniæ lub znieæ dodatkow¹ urzêdow¹
nazwê w jêzyku mniejszoci narodowej, je¿eli na obszarze gminy jest
dopuszczony jêzyk pomocniczy, w trybie uregulowanym w przepisach o
mniejszociach narodowych. Do przeprowadzenia postêpowania w sprawie
ustalenia, zmiany lub zniesienia dodatkowej urzêdowej nazwy w jêzyku
mniejszoci narodowej stosuje siê odpowiednio przepis art. 8.
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2.
3.

Ustalenie dodatkowej urzêdowej nazwy w jêzyku mniejszoci narodowej nastêpuje zgodnie z zasadami pisowni tego jêzyka.
Dodatkowa urzêdowa nazwa, o której mowa w ust. 1, jest umieszczana po
urzêdowej nazwie w jêzyku polskim i nie mo¿e byæ stosowana samodzielnie, chyba ¿e wi¹¿¹ce Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umowy miêdzynarodowe
stanowi¹ inaczej.

Projekt zosta³ w dniu 16 kwietnia 2003 r. skierowany do Komisji Administracji
i Spraw Wewnêtrznych. Komisja na posiedzeniach w dniach 20 maja i 12 czerwca
2003 r. przeprowadzi³a analizê projektu. W trakcie posiedzenia w dniu 20 maja 2003 r.
uczestnicz¹cy w nim pose³ Antoni Stryjewski (LPR) zg³osi³ wniosek o wykrelenie
artyku³u 9 z projektu ustawy86 . Przedstawiciel MSWiA zwraca³ uwagê na zobowi¹zania Polski wynikaj¹ce z ratyfikowania Konwencji Ramowej RE oraz podpisania Karty
Jêzyków Regionalnych lub Mniejszociowych. Ostatecznie w trakcie posiedzenia
Komisji w dniu 12 czerwca 2003 r. z treci artyku³u 9 usuniêto proponowan¹ regulacjê uznaj¹c za przedwczesn¹ propozycjê regulacji podwójnego nazewnictwa miejscowoci 87 .
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