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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
У ВИБОРНИХ ОРГАНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
In the article the legislation of countries members EU is analysed
in relation to providing of representative office of national minorities
in the elected bodies. The different models of the electoral systems
of countries, which are the members of EU and mechanisms of their
satisfaction of interests of national minorities in elections in parlia
ment and organs of local selfgovernment, are considered.
Важливість забезпечення прав національних меншин є однією
з найважливіших проблем, які постають перед європейською спіль
нотою. Це знайшло своє відтворення в документах Європейського
Союзу, Ради Європи, ОБСЄ та законодавстві країнчленів ЄС. По
ряд з економічними, соціальними та культурними проблемами
захисту прав нацменшин значна увага приділяється забезпеченню
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їхніх політичних прав. Саме тому в усіх країнахчленах ЄС роз
роблені чіткі механізми реалізації національними меншинами
своїх виборчих прав.
Значення важливості представництва національних меншин
у виборних органах країнчленів ЄС розглядаються у працях
Є. В. Радченка, Д. С. Ковриженка, Н. В. Беліцер, Тоув Маллой.
В працях усіх дослідників, що займалися вивченням даної тема
тики, зазначається, що з початку ХХІ століття в Європейському
Союзі значна увага приділяється правам національних меншин
щодо реалізації їхнього виборчого права як під час виборів до пар
ламенту, так і до органів місцевого самоврядування.
Після закінчення холодної війни розпочалося помітне зростан
ня популярності націоналізму в країнах ЄС. Прихильники такого
субетнічного націоналізму обстоювали культурну відокремленість
національних спільнот, вимагали політичного й економічного са
мовизначення. Вони аргументували свої вимоги історичною прина
лежністю національних спільнот до певних територій (регіонів),
глибокою внутрішньою колективною солідарністю та культур
ною близькістю. Нині ці національні спільноти є носіями субнаціо
нальних ідентичностей, інтереси яких нерідко суперечать інтере
сам ідентичностей титульних націй європейських країн.
Протягом тривалого часу досить поширеною була думка, згідно
з якою способи та умови формування загальнодержавних і місце
вих представницьких органів повинні забезпечувати досягнення
певних політичних цілей — збереження влади правлячої партії,
політичну структуризацію суспільства, стабільність партійної сис
теми тощо. У більшості європейських країн (крім, хіба що Італії
та постсоціалістичних країн Східної Європи), в яких застосуван
ня тих чи інших різновидів виборчих систем досягло поставленої
мети, погляди на призначення виборчих систем (у ширшому ро
зумінні — способів і процедури формування виборних органів)
істотно розширились.
Аналіз документів ОБСЄ, Європейського Союзу, Ради Європи
та законодавства країнчленів ЄС дає змогу стверджувати, що
особлива увага в демократичних країнах нині приділяється ство
ренню належних умов для всебічної реалізації принципу рівності
громадян перед законом, у тому числі — на подолання фактичної
(втім, не юридичної) нерівності можливостей представників авто
хтонного населення й етнічних (релігійних, мовнолінгвістичних)
груп у політичній сфері, в реалізації права обирати і бути обраним.
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У більшості країн ЄС проживають численні групи населення,
які хоча й належать до громадянства відповідних держав, однак за
різними критеріями не ідентифікують себе з автохтонними меш
канцями держави. У кожній конкретній країні кількість таких
громадян може бути різною — від 2% (наприклад, у Греції) до 25%
і більше громадян країни (Бельгія, Естонія, Іспанія, Кіпр, Латвія),
що визначається еміграційнонатуралізаційною політикою держа
ви (приміром, в Німеччині, Австрії), умовами становлення неза
лежності (цей чинник виявився досить впливовим у країнах При
балтики, Балканського та Скандинавського півостровів, Польщі)
тощо. Варто відзначити також і те, що в багатьох європейських краї
нах національні меншини проживають компактно (наприклад,
у Бельгії, Данії, Естонії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Словенії, Фінляндії,
Швеції) і зберігають свої культурні, мовні та інші традиції протя
гом століть. Очевидно, що нехтування інтересами цих груп насе
лення за певних умов може призвести до внутрішньодержавних
конфліктів, які можуть становити суттєву загрозу для всієї систе
ми колективної безпеки на теренах європейського континенту.
Саме тому питанням захисту соціальних, культурних та полі
тичних прав національних меншин в ЄС приділяється значна увага.
Це знайшло своє відтворення у щорічному, починаючи з 1983 ро
ку, фінансуванні загальноєвропейських цільових програм, спря
мованих на захист регіональних мов та мов національних меншин;
у розробці, підписанні та набутті чинності Рамковою Конвенцією
про захист національних меншин (1998 р.), Європейською Хар
тією регіональних мов та мов національних меншин (1998 р.),
закріпленні прав національних меншин у Конституції ЄС (яка,
щоправда, не набула чинності).
Аналіз виборчого законодавства країн Європейського Союзу доз
воляє поділити всі механізми, які використовуються для забез
печення представництва національних меншин у виборних орга
нах, на два основних типи:
– способи забезпечення представництва, до яких належать,
зокрема, встановлені механізми утворення виборчих округів, ви
сування кандидатів на виборах, особливості виборчої системи,
покликані сприяти представництву національних меншин, виз
начені квоти представництва національних меншин у парламен
тах та органах місцевого самоврядування;
– умови, які сприяють участі національних меншин у загаль
нодержавних і місцевих виборах, наприклад — виготовлення ви
борчих бюлетенів національною мовою тощо.
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Представництво національних меншин
в країнахчленах Європейського Союзу
Частка на
ціональних
Основні етнічні групи
меншин
1
2
3
Австрія 8,9%
словенці (Карінтія) — 0,2–0,5%, хорвати (Бур
генланд) — 0,3%, угорці (Бургенланд) — 0,2%,
чехи — 0,2%, словаки — 0,1%, німці — 0,9%,
турки і курди — від 1,6% до 3,5%.
Бельгія
42%
фламандці — 58%, валлонці — 31%, інші — 11%.
Велико
н. д.
Офіційна статистика Великобританії не дає уяв
лення про основні етнічні групи Королівства
британія
(меншини класифікуються за ознаками раси,
віросповідання та континенту походження).
Греція
2%
росіяни — 0,4%, цигани (роми) — 0,3%, тур
ки — 0,2%, грекикіпріоти — 0,1%, албанці —
0,1%, французи — 0,1%.
Данія
2,5%
гренландці (близько 60 000), фарерці (близько
40 000), німці (Північний Шлезвіг, 25 000).
Естонія
31,5%
росіяни — 25,7%, українці — 2,1%, білоруси
— 1,2%, фіни — 0,8%.
Іспанія
26%
каталонці (Каталонія, Балеарські острови, Ва
ленсія) — 17%, галісійці (Галіція) — 7%, баски
(Країна басків) — 2%, інші — бербери (Сеута
і Мелілья), астурійці (Астурія, частина Леону).
Італія
4%
північноафриканські араби — 0,8%, албанці
(Сицилія) — 0,8%, німці (Трентіно — Півден
ний Тіроль) — 0,8%, французи (Вальд’Аоста —
переважна більшість, частково — П’ємонт
і Апулія) — 1,5%.
Кіпр
22%
туркикіпріоти — 18%, 4% — інші.
Латвія
42,3%
росіяни — 29,6%, білоруси — 4,1%, українці —
2,7%, поляки — 2,5%, литовці — 1,4%, інші
(близько 2%).
Литва
16,55%
поляки — 6,74%, росіяни — 6,31%, білору
си — 1,23%
Нідер
19,1%
індонезійці — 2,43%, німці — 2,37%, турки —
ланди
2,2%, суринамці — 2,02%, марокканці — 1,93%.
Країна
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Закінчення таблиці

1
Німеч
чина

2
8,5%

Польща

2,3–3,2%

Словач
чина

14,2%

Словенія

6,2%

Угор
щина
Фін
ляндія
Франція

10,1%

Чехія

9,6%

Швеція

4,5%

8%
н.д.

3
турки — 2,4%, інші — 6,1% (італійці — 0,7%,
серби — 0,6%, греки — 0,4%, поляки, хорва
ти, росіяни, австрійці, боснійці, португальці,
голландці, іранці, македонці).
Точні дані відсутні, дані офіційного перепису
2001 року помітно відрізняються від альтерна
тивних оцінок міжнародних організацій.
Найбільші етнічні групи — німці (Ополе, Ка
товіце, Ченстохова — 180 000, офіційні дані —
152 897), українці (Ольштин, Ельблонг, Слупськ,
Кошилін, Лєгніца, Вроцлав — 150 000, офіцій
ні дані — 31 000 українців, 5 863 лемки), Біло
руси (Бєлосток — 48 700), цигани (по всій тери
торії Польщі — 50 000–60 000).
угорці — 9,7%, цигани — 1,7%, чехи — 0,8%,
інші — 2% (русини, українці, сілезійські
німці, поляки, хорвати).
хорвати — 2%, серби — 2%, італійці — 1%,
угорці — 1%, цигани — 0,17%, німці та інші
германофонні етноси — близько 0,15%.
Цигани — 4%, німці — 2,6%, серби — 2%,
словаки — 0,8%, румуни — 0,7%.
шведи — 5,6%, росіяни — 0,6%, цигани —
0,12%, саамі — 0,11%, татари — 0,02%.
Офіційний облік етнічних меншин не
здійснюється з етичних міркувань.
морави — 3,7%, словаки — 1,9%, поляки —
0,5%, німці — 0,4%, цигани — 0,1–2%,
угорці — 0,1–2,8%.
Фіни — 3,2%, саамі — 0,2%, цигани і євреї —
0,17%.

Звичайно, однозначно стверджувати, що той чи інший різно
вид виборчої системи сам по собі є сприятливим (або навпаки —
несприятливим) для забезпечення участі національних меншин
в представницьких виборних органах було неправильним. Так,
мажоритарна система абсолютної або відносної більшості з голо
суванням в одномандатних округах може забезпечити належне
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представництво меншин лише за умов, коли при утворенні ви
борчих округів враховуються місця їхнього компактного прожи
вання. Якщо принципи утворення виборчих округів не ставити
в залежність від місць компактного проживання меншин, ос
танні голосуватимуть в декількох округах, у кожному з яких во
ни становитимуть меншість і, відповідно, жодним чином не змо
жуть вплинути на результат виборів.
Зазначене повною мірою стосується і пропорційної виборчої
системи: з метою забезпечення представництва національних мен
шин виборчі округи за пропорційної системи мають утворюватись
таким чином, щоб місця компактного проживання національних
меншин охоплювались одним виборчим округом, а не кількома.
Окрім критеріїв утворення виборчих округів, важливе значення
за умов пропорційної виборчої системи може мати підхід до виз
начення кола кандидатів, які отримують право на участь в роз
поділі депутатських мандатів. Так, голосування за закриті списки
кандидатів є менш сприятливим для забезпечення представницт
ва національних меншин у виборних органах порівняно з префе
ренційним голосуванням, за якого визначена партією черговість
проходження кандидатів до парламенту або місцевої ради може
змінюватись на основі кількості наданих кандидатам преференцій.
Преференційне голосування, як і мажоритарні виборчі системи
та система єдиного голосу, що передається, роблять вибори більш
персоніфікованими і спонукають партії до включення у виборчі
списки представників національних меншин.
Ще один фактор, який відіграє вагому роль у забезпеченні
представництва меншин, — арифметична процедура розподілу
мандатів та величина виборчого бар’єру. Несприятливим для на
ціональних меншин є і встановлення високих виборчих бар’єрів
(за умови, якщо вибори проводяться у великих виборчих окру
гах, в яких розподіляється значна кількість мандатів), оскільки
національні меншини фактично втрачають будьякі шанси на от
римання мандатів у представницьких органах.
Венеціанська комісія «За демократію через право» розробила
рекомендації щодо змісту механізмів забезпечення представни
цтва національних меншин у виборних органах:
1) політичні партії, що репрезентують національні меншини,
мають бути дозволені у законодавчому порядку. Участь національ
них меншин у політичних партіях не може бути обмежена за так
званим етнічним принципом;
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2) спеціальні правила, які гарантують національним менши
нам зарезервовані місця у представницькому органі, що є винят
ком із загальної схеми розподілу мандатів, не суперечить прин
ципу рівності можливостей;
3) ані кандидати, ані виборці не мають доводити свою прина
лежність до національних меншин;
4) право національних меншин бути репрезентованими у пред
ставницьких органах не повинне обмежуватись виборчими бар’є
рами;
5) виборчі округи (їхній розмір та конфігурація) повинні бути
утворені з урахуванням необхідності заохотити представників
національних меншин взяти участь у виборах.
У більшості країн ЄС з неоднорідним етнічним складом або
значною часткою національних меншин в структурі населення
всі зазначені чинники зазвичай беруться до уваги.
В деяких державах частка національних меншин є настільки
незначною, що за будьякого варіанту виборчої системи вони нав
ряд чи змогли б отримати представництво в парламенті — сумар
на кількість голосів цих виборців є меншою, ніж потрібно для
отримання одного мандату. Цілком імовірною може бути й інша
ситуація — загальна кількість представників національних мен
шин в масштабах країни достатньо висока, однак місця компакт
ного проживання національних меншин розміщені по всій тери
торії країни і не можуть утворювати певний виборчий округ
(крім як входити до складу загальнодержавного округу або бага
томандатного округу, де переважна більшість виборців є предс
тавниками етнічної або мовнолінгвістичної більшості).
В деяких країнах цю проблему частково вирішено не через
запровадження сприятливої для національних меншин виборчої
системи (жодна система не вирішує жодну з вищеописаних ситу
ацій), а шляхом резервування за представниками національних
меншин певної кількості місць в парламенті, органах місцевого
самоврядування. Цей підхід застосовується при проведенні пар
ламентських виборів в Іспанії, Данії, Фінляндії, Кіпрі; парламе
нтських і місцевих виборів — в Словенії.
Саме з цих причин резервування квот представництва лише
для визначених меншин (до того ж за умов постійного збільшен
ня кількості легальних мігрантів з країн Азії, Африки та інших
державчленів ЄС), не можна визнати вдалим підходом до
вирішення проблеми представництва меншостей у перевиборних
органах. Можливо, саме цим і можна пояснити той факт, що прак
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тика «резервування» місць для окремих меншин не набула ши
рокого розповсюдження в Європі.
В усіх країнах ЄС розроблені способи забезпечення представ
ництва національних меншин у парламентах та представницьких
органах місцевого самоврядування, які містять такі механізми:
1. Включення представників національних меншин до партій
них списків (Австрія, Бельгія, Фінляндія, Німеччина (частково),
Греція, Італія (в області ФріуліВенеціяДжулія), Латвія, Литва,
Польща, Словаччина;
2. Врахування в процесі утворення виборчих округів місць
компактного проживання національних меншин, резервування
певної кількості місць у парламенті (місцевих органах влади)
для представників національних меншин:
Бельгія (при утворенні виборчих округів враховуються місця
компактного проживання основних лінгвістичних груп), Данія
(місця для представників Фарерських островів та Гренландії в пар
ламенті), Іспанія (представництво Сеути і Мелільї в парламенті),
Італія (місця для представника провінції Валь д’Аоста в парла
менті до 2005 року), Кіпр (резервування визначеної кількості місць
для турківкіпріотів (24), маронітів, католиків, вірмен), Словенія
(по одному місцю для представників угорської та італійської націо
нальних меншин в парламенті і радах всіх рівнів), Фінляндія
(місця для представників Аландських островів в парламенті);
3. Незастосування виборчих бар’єрів на виборах в округах, де
компактно проживають національні меншини: Литва (загальний
бар’єр на виборах становить 4%, однак для представників нацмен
шин він може бути знижений до величини, еквівалентної одному
мандату — до близько 1%), Німеччина (на парламентських виборах
та місцевих виборах в окремих землях, наприклад, у Гессені),
Польща (на парламентських і місцевих виборах до партій нацмен
шин не застосовується 5% бар’єр);
4. Забезпечення представництва національних меншин шляхом
персоніфікації виборчої системи. В усіх країнах, де на парламе
нтських і місцевих виборах застосовуються мажоритарна вибор
ча система, система єдиного голосу, що не передається (за умови,
що при нарізці округів враховуються місця компактного прожи
вання національних меншин), пропорційна виборча система з пре
ференційним голосуванням;
5. Дозвіл на створення регіональних партій, які представляють
інтереси національних меншин (Австрія, Бельгія, Великобританія,
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Греція, Данія (партії, які представляють німецьку нацменшину
і місцеві партії Гренландії та Фарерських островів), Естонія (3 пар
тії, які представляють російську нацменшину), Іспанія (націо
налістичні партії в Каталонії та Країні Басків), Італія (такі партії
діють в трьох регіонах, де компактно проживають нацменшини),
Латвія (одна партія, яка представляє російськомовне населення),
Литва (3 партії, які представляють російськомовне населення),
Німеччина, Польща, Словаччина (4 партії представляють угорську
нацменшину, 5 партій ромів (циган), 1 партія русинівукраїнців),
Словенія, Угорщина, Фінляндія (Шведська народна партія), Че
хія, Швеція (на місцевому рівні).
Ще одним доказом того, що національні меншини в Європі
набувають своєї політичної ваги, є поява міжнародних партійних
коаліцій нацменшин. Такі партійні федерації поширилися внаслі
док незадоволення електорату діяльністю вже відомих політичних
партій. Ці коаліції відбивають прагнення географічно сконцент
рованих периферійних національних меншин, котрі не зовсім за
доволені порядком роботи урядів держав, у яких вони мешкають.
Діяльність таких коаліцій базується відповідно до моделі соціа
лістичних партій. Фінансує діяльність таких коаліцій Європейсь
кий парламент, який робить це з метою заохотити європейські
політичні партії до взаємодії у передвиборчий період, а також
у процесі парламентської роботи.
Прикладом таких коаліцій нацменшин є Європейський віль
ний альянс, членами якого є Шотландська національна партія,
партії Уельсу і Каталонії. У Європарламенті Європейський віль
ний альянс перебуває у коаліції із «зеленими». З часів створення
Альянсу 1981 року кількість його членів зросла до 20 партій.
Іншою потужною нещодавно створеною коаліцією партій нац
меншин є Регіональні влади із законодавчими повноваженнями.
Ця організація включає представників 20 впливових регіонів Єв
росоюзу, і вона була створена на неофіційних засадах з метою
лобіювати прийняття подібних їм рішень на Міжурядовій конфе
ренції ЄС у 2000 році та при підписанні Ніццької угоди. Діяльність
цієї організації спрямована на збільшення впливу регіонів у Єв
ропейському Союзі, тобто на зростання політичного та юридич
ного статусу цих регіонів у всіх сферах управління Євросоюзу
відповідно до їхньої компетенції та повноважень.
Ще одним прикладом коаліції нацменшин є Федеральний союз
європейських національностей. Ця асоціація спеціально представ
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ляє інтереси національних меншин, визначених або не визначе
них територіально, і має на меті захист їхніх національних іден
тичностей, мов, культур та історії. Вона працює через формування
«сусідства», тобто мирного співіснування більшості та меншин
в межах держави чи регіону
Висновки з даного дослідження. Аналіз виборчого законодав
ства країнчленів ЄС дає змогу виділити такі основні механізми
забезпечення представництва національних меншин у виборних
органах:
1) утворення виборчих округів з обов’язковим, з урахуванням
місць компактного проживання національних меншин;
2) застосування персоніфікованих виборчих систем — мажо
ритарної виборчої системи, системи єдиного голосу, що переда
ється, пропорційної виборчої системи з голосуванням за відкри
тими та напіввідкритими списками кандидатів;
3) відмова від застосування виборчих бар’єрів щодо партій,
які репрезентують інтереси національних меншин;
4) закріплення визначених квот представництва у виборних
органах (місць для національних меншин);
5) встановлення широкого переліку суб’єктів висування кан
дидатів — право висування кандидатів на виборах у більшості
країн надано не лише партіям, але й об’єднанням виборців; пе
редбачається можливість самовисування;
6) надання законодавцем дозволу на створення регіональних
та етнічних партій;
7) створення сприятливих умов для реалізації виборцями —
представниками національних меншин своїх виборчих прав.
Забезпечення прав національних меншин через надання їм особ
ливих прав під час виборів та представлення у Європарламенті
є дуже важливою передумовою для визнання того, що національні
меншини європейських держав не обмежені кордонами, а нато
мість стають елементом європейської та міжнародної політики.
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