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RESUMO: 1. Introdución. 2. Interpretación. 2.1. O artigo 4 e o Convenio de Dereitos 
Humanos. 2.2. O artigo 4 e a norma de interpretación. 3. Comentario. 4. Conclusión. 

Artigo 4. Réximes de protección existentes 

1. Ningunha das disposicións desta Carta se poderá interpretar no sentido de que limita ou derroga os dereitos 
garantidos polo Convenio Europeo de Dereitos Humanos. 

2. As disposicións desta Carta non afectarán as disposicións máis favorables que rexan a situación das linguas 
rexionais ou minoritarias nin o réxime xurídico das persoas que pertencen a minorías que existan xa nunha 
parte ou que estean previstas por acordos internacionais bilaterais ou multilaterais pertinentes.  

 
1. Introdución 
 
A CELRM aplícase nun momento en que existe un corpo de xurisprudencia 

internacional cada vez maior, prestando atención á protección das linguas minoritarias. O seu 
funcionamento, así mesmo, prodúcese nun contexto de considerable diversidade a escala 
estatal, na cal a relación legal existente entre un idioma minoritario ou rexional e o Estado 
difiren de xeito bastante considerable dun Estado a outro. Dado que na actualidade se conta 
con diversos instrumentos internacionais e estatais que lles ofrecen varios tipos de protección 
aos  falantes de linguas minoritarias, o principal obxectivo do artigo 4 é o de definir o lugar 
que ocupa a CELRM e o papel que desempeña no campo da xurisprudencia. 
 En resumo, o artigo 4 establece determinados principios que rexen a relación da 
CELRM con outros instrumentos legais e acordos internacionais e, deste xeito, fixa unas 
normas básicas de interpretación. O propósito fundamental do artigo 4 é o de afirmar o 
principio de compatibilidade: así, ofrece a tranquilidade —de se precisar tal— de que a 
CELRM é un instrumento benigno que non entra en conflito nin coa lexislación internacional 
nin coa estatal, e que promove uns criterios sen impoñelos. Neste capítulo examínase o 
contido do artigo 4 e determínase ata que punto era precisa a súa inclusión para a CELRM 
gañar o apoio dos Estados que a ratificaron.. 

 
 
2. Interpretación 

 
2.1 O artigo 4 e o Convenio de Dereitos Humanos 

 
O parágrafo 1 do artigo 4 contén unha declaración explícita de ausencia de 

derrogación do Convenio Europeo de Dereitos Humanos. Segundo o Informe Explicativo, 
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esta alínea «pretende excluír a posibilidade de que algunha das disposicións da Carta se 
interpretasen no sentido de que restrinxisen a protección concedida aos dereitos humanos 
individuais».1 

Esta declaración de compatibilidade reitérase noutros puntos do tratado. Así mesmo, 
na propia CELRM declárase, no preámbulo, que o documento e a súa misión comungan coa 
xurisprudencia internacional sobre dereitos humanos: «O dereito a usar unha lingua rexional 
ou minoritaria na vida privada e na pública é inalienable e axústase aos principios encarnados 
no Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos, e ao abeiro do espírito do Convenio 
Europeo para a Protección dos Dereitos Humanos e as Liberdades Fundamentais»2. ¿Por que 
esta necesidade de declarar tal principio de compatibilidade, e de veras existe a posibilidade 
de a CELRM ser interpretada dun xeito que contraveña as disposicións do CEDH? 

O CEDH rexe a relación do individuo co Estado. É un produto do seu momento 
histórico, unha innovación necesaria nunha época en que Europa e o mundo se recuperaban 
da destrución e do sufrimento humano causados por aqueles réximes fascistas que 
subsumiran a liberdade e a dignidade individuais no nome de ideoloxías colectivistas 
extremas. O CEDH, xa que logo, concibiuse como parte do rexeitamento do totalitarismo 
estatal por parte da comunidade internacional, e a súa creación tivo por obxecto o 
establecemento dunha serie de dereitos humanos mínimos, fundamentais e individuais, 
destinados a protexer todos os seres humanos dunha opresión futura. A historia da súa xénese 
resulta crucial para comprender por que o CEDH ten un enfoque marcadamente individualista 
e por que se ocupa dos dereitos humanos fundamentais do individuo. 

Por veces cóidase que o CEDH non ten moito ou ningún efecto para os dereitos das 
linguas minoritarias. No entanto, malia non apoiar a liberdade lingüística no sentido de 
facilitar a escolla de idioma, si contrarresta e impide a discriminación e o tratamento 
degradante de individuos pertencentes a determinados colectivos lingüísticos3 e, así, 
contribúe grandemente a preservar os dereitos das minorías lingüísticas, mesmo se eses 
dereitos quedan confinados principalmente á esfera privada e constitúen, en esencia, unha 
prohibición da discriminación. Como observa un comentarista, «as medidas estatais que 
teñen como consecuencia a de impedir o emprego dunha lingua minoritaria nas actividades 
privadas poden contravir unha serie de dereitos fortemente arraigados na lexislación 
internacional», porque, «no ámbito privado, o que entra en xogo é, de feito, a aplicación duns 
dereitos humanos básicos do individuo que repercuten no eido lingüístico»4. En 
consecuencia, «os intentos gobernamentais de regular o uso do idioma no ámbito privado 
(…) poden constituír unha violación do dereito á vida privada e familiar, a liberdade de 
expresión, a non-discriminación e os dereitos que teñen as persoas pertencentes a unha 
minoría lingüística a usaren o seu idioma con outros membros do seu grupo»5.  

                                                 
1 Véxase European Charter for Regional or Minority Languages and Explanatory Report (1993). Estrasburgo: 
Council of Europe Publishing. Informe explicativo, parágrafo 54. 
2 CELRM, preámbulo. 
3 Véxase Sebastian M. Poulter (1997): «The Rights of Ethnic, Religious and Linguistic Minorities», 3 EHRLR, 
254. 
4 Véxase Fernand de Varennes, «The Linguistic Rights of Minorities in Europe», en S. Trifunovska (ed.) (2001): 
Minority Rights in Europe: European Minorities and Languages. A Haia: T.M.C. Asser Press, pp. 3-30, na p. 9. 
5 Véxase Fernand de Varennes, «The Linguistic Rights of Minorities in Europe», p. 9.  



  
 

Xornadas de Análise sobre a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias 
Consello da Cultura Galega / 22 - 23 febreiro 2010 

 

3 
 

Por suposto, o CEDH é antes de máis un instrumento preventivo que se ocupa da 
preservación das liberdades e os dereitos fundamentais, establecendo unha liña mínima baixo 
a cal os Estados non deben caer. En cambio, a CELRM é un instrumento de todo diferente, pois 
fomenta e promove a adopción de iniciativas e medidas positivas que vaian en beneficio das 
linguas minoritarias6. Así mesmo, esta defensa das linguas formúlase nun sentido colectivo, e 
non individual. Se ben o CEDH protexe os falantes de linguas minoritarias —considerados en 
tanto que individuos— de violacións dos dereitos humanos, non reivindica activamente o 
multilingüismo como obxectivo social e, nesta medida, é un instrumento limitado. En 
palabras de Kymlicka, «[o] dereito á liberdade de expresión non nos indica o que é unha 
política lingüística axeitada»7. 
 No entanto, a CELRM céntrase máis directamente nesa política lingüística que é a máis 
adecuada para os Estados europeos, malia o facer dun xeito moi particular; pois, ao cabo, a 
súa defensa non vai dirixida tan só ás linguas minoritarias, senón ás linguas indíxenas ou 
históricas do pobo europeo, as cales pretende protexer no nome do patrimonio de Europa. En  
cambio, as linguas dos novos pobos emigrantes non se achan entre as súas atribucións8. Como 
se afirma claramente no artigo 1, os idiomas obxecto de protección son aqueles que non 
constitúen «linguas oficiais», que son falados por unha minoría, que son empregados 
tradicionalmente por parte da poboación dun Estado e que non son linguas de emigrantes, 
dialectos nin idiomas creados de maneira artificial9. A CELRM ocúpase «das linguas rexionais 
ou minoritarias históricas de Europa» porque, segundo argumenta, contribúen «a manter e a 
desenvolver as tradicións e a riqueza culturais de Europa»10. En consecuencia, o interese 
manifestado na Carta polo multilingüismo non se estende ás novas minorías lingüísticas, 
como as de orixe asiática ou africana que están hoxe ben asentadas na meirande parte dos 
Estados europeos. Unha e outra vez sublíñanse o «patrimonio común» e as «linguas rexionais 
e minoritarias tradicionais»11. 
 Esta distinción entre «antigas» e «novas minorías» ten o seu reflexo na lexislación 
interna de moitos dos Estados que ratificaron a Carta, que lles concederon dereitos civís a 
determinadas comunidades lingüísticas indíxenas minoritarias, pero non a aquelas de máis 
recente formación. Algúns observadores téñense preguntado se tal diferenciación entre 
grupos lingüísticos non mina a integridade e a vixencia das reivindicacións de recoñecemento 
dos dereitos lingüísticos como dereitos fundamentais, e entenden que é contraria aos 
principios liberais fundamentados nos dereitos12. Máis concretamente, debido a este 

                                                 
6 Will Kymlicka (1995): Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon 
Press, p. 6.  
7 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, pp. 2-5.  
8 CELRM, Informe explicativo, parágrafos 10 e 15.  
9 CELRM, artigo 1: «Pola expresión “linguas rexionais ou minoritarias” entenderanse as linguas: i) faladas 
tradicionalmente nun territorio dun Estado por nacionais dese Estado que constitúen un grupo numericamente 
inferior ao resto da poboación do Estado, e ii) diferentes da(s) lingua(s) oficial(is) do Estado; non inclúe os 
dialectos da(s) lingua(s) oficial(is) do Estado nin as linguas dos inmigrantes». 
10 CELRM, preámbulo. 
11 CELRM, Informe explicativo, parágrafo 26. 
12 Véxase Robert Dunbar (2000): «Implications of the European Charter for Regional or Minority Languages for 
British Linguistic Minorities», 25 ELRev Human Rights Survey 46, p. 50; Tom Cheesman: «Old and New 
Lesser-Used Languages of Europe: Common Cause?», en Camille C. O’Reilly (ed.) (2001): Language, Ethnicity 
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achegamento selectivo á protección das linguas minoritarias dá a impresión de que a CELRM 
contradí o fincapé que se fai no CEDH, pero non está claro se este centrarse nas linguas 
históricas se opón aos principios do Convenio. Xustificar a discriminación ou un tratamento 
preferente sempre parece, intuitivamente, ir en contra das nocións da igualdade universal; 
porén, xa se recoñeceu que a acción afirmativa ou discriminación positiva en prol de 
colectivos minoritarios ou desatendidos está xustificada e é precisa en situacións dadas. 

O anterior está encamiñado a levar á práctica o que se ten descrito como «argumento 
da igualdade», que é unha postura pola cal se mantén que, cando a cultura minoritaria está a 
sufrir unha desvantaxe inxusta en comparación coa cultura dominante, o xeito de rectificar tal 
desvantaxe é a creación dun «dereito diferenciado en función do colectivo»13; ou, noutras 
palabras, lograr a igualdade social require algunha forma de medidas especiais, 
discriminación positiva ou acción afirmativa a favor do grupo minoritario. Tense dito que, 
sempre e cando o dereito diferenciado en función do colectivo non infrinxa outros dereitos 
humanos individuais básicos, e mentres sexa proporcionado con vistas a compensar o déficit, 
se pode xustificar tal acción afirmativa en prol do colectivo lingüístico minoritario14. Abofé, 
tense argüído que estas accións concordan cos principios liberais básicos e con aqueloutros, 
máis universais, da liberdade individual, nomeadamente a liberdade de pertencer a un grupo 
cultural e o dereito á expresión cultural (e lingüística). Arguméntase, xa que logo, que os 
dereitos diferenciados en función do grupo resultan necesarios para crear un clima no cal a 
cultura minoritaria poida desenvolverse dun modo que, na cultura dominante, se dá por 
sentado15. 
 A CELRM non atenta contra o CEDH nin o contravén porque non restrinxe nin invade os 
dereitos dos individuos que falan idiomas dominantes ou oficiais; nin tampouco socava os 
dereitos daqueles que falan outras linguas minoritarias que non quedan baixo a protección da 
Carta. Polo tanto, son infundados os temores de que, dalgún xeito, podería entrar en conflito 
cos dereitos humanos individuais16. Ese particular fincapé que se fai na defensa das linguas 
indíxenas minoritarias non infrinxe os principios universais do CEDH, senón que os 
desenvolve a fin de que os falantes desas linguas gocen dunha maior igualdade con respecto 
aos falantes de idiomas oficiais. No canto de se apartar dos valores do CEDH, a CELRM 
constitúe unha extensión lóxica daquel e realza os seus principios centrais, coa diferenza de 
que a Carta representa o paso dunha visión antidiscriminatoria e minimalista a un 
achegamento afirmativo e activo ás minorías lingüísticas. De certo, podería dicirse que a 
CELRM forma parte dunha tradición política ben arraigada que busca a emancipación das 

                                                                                                                                                        
and the State, Volume 1. Basingstoke: Palgrave, pp. 147-166; P. Keller (1998): «Re-thinking Ethnic and 
Cultural Rights in Europe», Oxford Journal of Legal Studies, 18 (1), pp. 29-59; R. Bauboeck (1996): «Cultural 
Minority Rights for Immigrants», International Migration Review, 30 (1), pp. 203-250.  
13 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, pp. 108-116.   
14 Véxase Joshua Castellino (2003): «Affirmative Action for the Protection of Linguistic Rights: An Analysis of 
International Human Rights; Legal Standards in the context of the Protection of the Irish Language», Dublin 
University Law Journal, 25 (1),  pp. 1-43.  
15 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, p. 126.  
16 Jean-Marie Woehrling (2005): The European Charter for Regional or Minority Languages: A Critical 
Commentary. Estrasburgo: Council of Europe Publishing, pp. 83-84.  
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minorías e daqueles grupos marxinais que historicamente ficaron excluídos da sociedade 
dominante. 

Polo tanto, afirmar que existe unha tensión entre os dereitos humanos universais e os 
dereitos lingüísticos, de alcance máis particular, constitúe con probabilidade unha falacia 
conceptual. Para citar un observador, «a noción de “dereitos lingüísticos” das minorías 
refírese en realidade á aplicación dos dereitos e liberdades humanos universais nunhas 
situacións concretas (…) como parte dun marco evolutivo e amplo baseado no respecto do 
valor e a dignidade do ser humano»17. En efecto, desde esta postura enténdese o 
recoñecemento —relativamente recente— dos argumentos a prol dos dereitos lingüísticos 
como unha consecuencia inevitable do proceso de maduración da xurisprudencia relativa aos 
dereitos humanos. Así, 

 
[x]a que logo, é un error frecuente considerar que a protección dos dereitos das minorías 
contravén os dereitos «individuais» ou difire destes. Máis ben ao contrario, ao se 
fundamentaren no recoñecemento do valor intrínseco da dignidade e o valor da persoa 
humana, os dereitos humanos foron para alén da mera tolerancia das diferenzas entre seres 
humanos: e, daquela, respectar a individualidade inclúe o valorar a diversidade humana.18

  
 
Mais, de novo, existe un conxunto de estudosos que se mostran escépticos ante a idea 

mesma de «dereitos humanos», coa súa perspectiva universalista e a súa afirmación de 
estaren a proclamar verdades evidentes, obxectivas e metafísicas verbo dos valores 
humanos19. Os escépticos dos dereitos venos como creación dun pensamento individualista, 
neoliberal e occidental; outros dubidan de que os etéreos dereitos humanos poidan filtrarse 
ata o nivel máis básico e influír na política en situacións reais; e, para outros máis, a defensa 
dos dereitos lingüísticos é máis un proceso ascendente que descendente, un proceso que 
depende máis da situación sociopolítica dunha comunidade lingüística determinada que de 
iniciativas políticas xerais, universais e internacionais20. Neste capítulo non podemos entrar 
en avaliacións filosóficas da validez da noción de «dereitos humanos» ou do seu efecto 
práctico, e debemos proceder desde o principio de que existe un consenso internacional que 
apoia os instrumentos relativos aos dereitos humanos en tanto que un dos medios de protexer 
os individuos contra a opresión do Estado. O que importa para os propósitos que nos ocupan 
é recoñecer que non hai conflito, nin conceptual nin práctico, entre o CEDH e a CELRM. 
 Deixando á marxe os debates conceptuais, e para pasar á lexislación pura e dura, o 
factor máis significativo dos que ditan cal é a relación xurídica que se establece entre ambos 
os instrumentos é o de que o CEDH ten validez legal e a CELRM non. A pesar de que o CEDH 
establece dereitos legais individuais, que se poden facer valer mediante procedementos 
xurídicos na Corte Europea de Dereitos Humanos, a CELRM non concede eses dereitos nin 
ofrece medio ningún de emitir unha resolución xudicial ou de obter unha satisfacción 
xurídica. Así, a realidade legal non permite que xurda ningún conflito xudicial directo entre o 
CEDH e a CELRM. Por outra banda, tamén resulta posible que, ao aceptaren as obrigas da 
                                                 
17 Véxase Fernand de Varennes, «The Linguistic Rights of Minorities in Europe», p. 4.  
18 Véxase Fernand de Varennes, «The Linguistic Rights of Minorities in Europe», p. 29.  
19 Como crítica da idea de dereitos humanos, véxase Marie-Benedicte Dembour (2006): Who believes in Human 
Rights? Reflections on the European Convention. Cambridge: Cambridge University Press.  
20 Véxase Xabier Arzoz (2009): «Language Rights as Legal Norms», European Public Law, 15 (4), pp. 541-574.  
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Carta, os Estados aproben en consecuencia leis que establezan dereitos legais para os falantes 
desas linguas21, dado que, para ser eficaz a adopción das devanditas obrigas, os Estados 
poden ter que lexislar a escala interna. Mais non é a Carta a que representa a soberanía ou a 
autoridade da lexislación interna aprobada polos Estados parte, mesmo se esas leis se inspiran 
nas disposicións da Carta; e daquela, se xurdir algunha demanda de incompatibilidade co 
CEDH, toda impugnación ou satisfacción legal tería que pasar polos procedementos dos 
xulgados estatais e da Corte Europea de Dereitos Humanos, ou de ambos.  
 

 
2.2 O artigo 4  e a norma de interpretación 

 
O parágrafo 2 do artigo 4 dita unha norma de interpretación que rexe a relación 

existente entre a CELRM e as garantías ou medidas vixentes tanto no contexto internacional 
como no estatal. Así, no informe explicativo afírmase: 
 

Naqueles casos en que determinadas linguas ou as minorías que as practican xa gozaren 
dunha condición definida na lexislación estatal ou en acordos internacionais, o propósito da 
Carta non será, claramente, o de reducir os dereitos e as garantías recoñecidos por esas 
disposicións; ao contrario, a protección concedida pola Carta súmase aos dereitos e as 
garantías que xa establezan outros instrumentos22. 

 
Woehrling explica que se trata dunha norma para interpretar a CELRM que respecta as 

disposicións do artigo 30.2 do Tratado de Viena de 196923. Este artigo 30 refírese ás 
dificultades de interpretación e aplicación que poden xurdir nos casos en que existan tratados 
sucesivos que aborden o mesmo tema ou materia24. O artigo 30.2 establece que, cando a 
redacción dun tratado conter unha disposición pola cal tal documento fique «supeditado a un 
tratado anterior ou posterior», ou pola cal «non deba considerarse incompatible con este, 
prevalecerán as disposicións desoutro tratado»25.   

As palabras exactas do artigo 4  son «non afectarán», o cal, na opinión de Woehrling, 
debe entenderse como unha aplicación do principio contido no artigo 30.2 to Tratado de 
Viena, e que significa, en efecto, que a CELRM ha de se interpretar de tal modo que ou ben 
sexa compatible con outros tratados aplicables, ou ben prevalezan esoutros tratados. Velaquí 
unha norma de compatibilidade para evitar conflitos con outros tratados internacionais. Así 
mesmo, outro efecto do artigo 4.2 é o de deixar claro que a Carta non interfire con 
disposicións da lexislación estatal ou internacional nin doutros acordos internacionais 
referidos ás linguas rexionais ou minoritarias, nin desautoriza tales disposicións. Deste xeito, 

                                                 
21 Jean-Marie Woehrling, The European Charter for Regional or Minority Languages: A Critical Commentary, 
p. 31. 
22 Véxase CELRM, Informe explicativo,  parágrafo 53. 
23 Convención de Viena sobre o Dereito dos Tratados (1969).  
24 Como análise da Convención de Viena sobre o Dereito dos Tratados, de 1969, entre Estados e organismos 
internacionais, véxase Catherine Brolmann (2007): The Institutional Veil in Public International Law. Oxford: 
Hart, pp. 197-247.  
25 Jean-Marie Woehrling, The European Charter for Regional or Minority Languages: A Critical Commentary, 
p. 82. 
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se, por exemplo, una lingua rexional ou minoritaria goza de maior protección que a concedida 
pola CELRM, a Carta non pretende interferir nesa protección nin desautorizala de ningún xeito. 

O informe explicativo vai máis alá e declara: 
 
Con vistas á aplicación de todas estas medidas, nos casos en que existan disposicións 
concorrentes sobre a mesma materia, deberán aplicarse as máis favorables ás minorías ou 
linguas de que se tratar. Deste xeito, a existencia de preceptos máis restritivos na lexislación 
estatal ou noutras medidas internacionais non haberá constituír un obstáculo para a aplicación 
da Carta26. 

 
Unha interpretación literal desta última parte do parágrafo 53 do Informe explicativo 

podería apoiar a idea de que é factible que se dean situacións nas cales prevalezan as 
disposicións da CELRM se son máis favorables que as outras, mais isto non debería entrar en 
contradición co principio do artigo 30.2 do Tratado de Viena. No entanto, a interpretación 
máis viable deste parágrafo é a de que insta a adoptar a postura máis favorable para as linguas 
de que se trate, e a de que contén aspiracións e non prescricións. Esta é a interpretación que 
resulta compatible coa situación xurídica da CELRM no dereito internacional.  

 
 

3. Comentario 
 
Desde a fin da Segunda Guerra Mundial proliferaron os tratados legais e os 

instrumentos legais que, nunha ou noutra medida e de diversos modos, se ocuparon dos 
dereitos e os intereses das linguas rexionais e minoritarias e dos individuos que as falan. A 
escala mundial, e sorprendentemente, as Nacións Unidas asumiron o liderado á hora de 
establecer normas; así, o modelo que se adoita citar, o Pacto Internacional de Dereitos Civís e 
Políticos, no seu artigo 27, dispón que non se lles debería negar ás minorías lingüísticas a súa 
cultura nin o dereito a usar a súa propia lingua27. Igualmente, a Declaración das Nacións 
Unidas sobre os dereitos das persoas pertencentes a minorías nacionais ou étnicas, relixiosas 
e lingüísticas defende os dereitos das culturas minoritarias, malia non chegar a ser un 
instrumento vinculante28. Se a iso engadimos a Declaración das Nacións Unidas sobre os 
dereitos dos pobos indíxenas, podemos concluír, en xustiza, que a ONU mantivo o seu interese 
polos dereitos das minorías, incluídas as linguas minoritarias29.  

                                                 
26 Véxase CELRM, Informe explicativo, parágrafo 53. 
27 Véxase o PIDCP, artigo 27. Con todo, o ámbito que realmente abrangue este dereito fica un tanto 
indeterminado. 
28 Mesmo así, a achega das Nacións Unidas á lexislación internacional sobre dereitos humanos adoita 
considerarse un dos seus «grandes logros»: véxase Hurst Herman, «Human Rights», en Christopher C. Joyner 
(ed.) (1998): The United Nations and International Law. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 130- 154, 
na p. 153. 
29 Como guía máis detallada do abano de instrumentos internacionais aplicables, véxase Fernand de Varennes: 
«Linguistic Identity and Language Rights», en Marc Weller (ed.) (2007): Universal Minority Rights: A 
Commentary on the Jurisprudence of International Courts and Treaty Bodies. Oxford: Oxford University Press, 
pp. 253-323, nas pp. 255-258.  
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Neste capítulo non se pode facer unha visita guiada pola xurisprudencia internacional 
que existe neste eido. Non obstante, se estudamos a situación desde unha perspectiva global, 
o eixo común e o achegamento xeral de moitos destes instrumentos e das súas disposicións 
son os de declarar e manter o principio de non-inxerencia, afirmando o postulado de que non 
se debería impedir que, por exemplo, as minorías lingüísticas establezan sociedades, 
participen en festivais culturais ou publiquen obras na súa lingua30. En esencia, os falantes das 
linguas minoritarias teñen protección na medida en que gozan de liberdade para usaren o seu 
idioma no ámbito privado. E, por suposto, a non-inxerencia non é o mesmo que o fomento 
activo das minorías lingüísticas por parte do Estado. 

No contexto da lexislación da Unión Europea tamén se pode enxergar certo grao de 
apoio aos intereses das linguas minoritarias31. Así, en tanto que órgano multicultural 
composto doutros de igual índole, a UE desempeña un importante papel á hora de ofrecer 
perspectivas para unha sociedade multicultural e multilingüe. Como extensión lóxica do 
principio de subsidiariedade, os fundamentos da política comunitaria poden resumirse nas 
palabras dun comentarista: «[N]on se pode entender que as minorías son, simplemente, 
toleradas de mala gana pola maioría, pois o espírito do multiculturalismo reside nunha 
convivencia sen prexuízos»32. É certo que a lexislación europea leva un tempo —aínda que 
talvez a modo de tentativa— a apoiar o principio da diversidade cultural, en especial no 
artigo 151 CE, malia non se facer nesta disposición mención concreta ningunha á diversidade 
lingüística. Porén, esa lexislación realizou unha defensa limitada dos dereitos lingüísticos no 
contexto da noción da cidadanía europea, nomeadamente logo do caso Procedemento penal 
contra Horst Otto Bickel e Ulrich Franz33, no que se mantivo o principio de que o artigo 6 CE 
deixa excluídas as normas nacionais que lles confiran aos seus cidadáns o dereito a reclamar 
que os procedementos penais se desenvolvan nun idioma dado, sen lles conceder o mesmo 
dereito aos nacionais doutros Estados membros que poidan estar afectados por 
procedementos penais na rexión de que se trate. 

Outros acontecementos máis recentes anuncian, en potencia, un maior apoio á 
diversidade lingüística no seo da lexislación comunitaria. Así, a Carta dos Dereitos 
Fundamentais da Unión Europea enxalza os valores fundamentais da Unión neste 
instrumento de consolidación34; o Tratado de Reforma da Unión Europea (o Tratado de 
Lisboa)35 fornécelle unha base xurídica á Carta dos Dereitos Fundamentais (sempre que os 
Estados membros ratificaren os dous)36; e o artigo 21 desta Carta preconiza o principio dos 
dereitos lingüísticos dentro da Unión Europea e establece medios de reparación e apelación 

                                                 
30 Como interpretación do eido de aplicación do artigo 27 do PIDCP, véxase Ominayak contra Canadá, UN 
167/1984, Documento A/42/40.  
31 Como comentario da situación dos dereitos lingüísticos na lexislación europea, véxase Íñigo Urrutia e Iñaki 
Lasagabaster: «Language Rights and Community Law», European Integration Online Papers (EIoP), Vol. 12 
(2008), núm. 4 (dispoñible en <http://eiop.or.at/eiop/texte/2008-004a.htm>).  
32 Niamh Nic Shuibhne (2002): EC Law and Minority Language Policy: Culture, Citizenship and Fundamental 
Rights. Londres: Kluwer Law International, p. 55. 
33 Sentenza C-274/96,  TX (1999),  CMLR, 1, 348. 
34 A Carta dos Dereitos Fundamentais pode consultarse en 
<http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf> (en español). 
35 <http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm>. 
36 O Reino Unido e Polonia decidiron non adoptar a Carta dos Dereitos Fundamentais.  
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en casos de discriminación por razón de idioma, ou cando un individuo sexa «membro dunha 
minoría nacional», apelacións que serán oídas polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea. 
No artigo 21.1 declárase: 
 

Prohíbese toda discriminación por razóns, nomeadamente, de sexo, raza, cor, orixe étnica ou 
social, características xenéticas, lingua, relixión ou conviccións, opinións políticas ou de 
calquera outra índole, pertenza a unha minoría nacional, patrimonio, nacemento, 
discapacidade, idade ou orientación sexual.  
 
O artigo 22 afirma que «[a] Unión respecta a diversidade cultural, relixiosa e 

lingüística». Así mesmo, o artigo 3.3 do propio Tratado de Lisboa establece que a Unión 
Europea «respectará a súa rica diversidade cultural e lingüística, e velará pola salvagarda e a 
mellora do patrimonio cultural de Europa». Deste xeito, dánselles ás comunidades 
lingüísticas motivos para reclamar reparacións no caso de seren discriminadas nalgún punto 
da lexislación da Unión Europea. A Carta dos Dereitos Fundamentais pretende complementar 
outros instrumentos internacionais, como o Convenio Europeo de Dereitos Humanos. A 
Axencia dos Dereitos Fundamentais (FRA, polas súas siglas en inglés) poderá efectuar un 
seguimento e elaborar informes sobre discriminación, ademais de concienciar a poboación 
dos problemas das linguas minoritarias. O Tratado de Lisboa, ao lle conceder efectos 
vinculantes á Carta de Dereitos Fundamentais, amplía a influencia da Unión Europea no eido 
dos dereitos individuais e, así mesmo —e de maneira inequívoca—, invoca a xurisdición do 
Tribunal de Xustiza da Unión Europea para os casos de discriminación.  

Obviamente, falta por ver ata que punto estes avances recentes van promover a causa 
dos dereitos lingüísticos de xeito positivo e práctico a medio e longo prazo. Maiormente faise 
fincapé na prevención da discriminación, máis que en lles conferir dereitos aos falantes de 
linguas minoritarias, e nese sentido é un reflexo da actividade realizada pola ONU neste 
ámbito. No entanto, do Consello de Europa xurdiron normas máis activas sobre a promoción 
das linguas minoritarias. 

O Convenio marco para a protección das minorías nacionais, do Consello de Europa, 
aborda os dereitos lingüísticos no contexto, máis amplo, dos dereitos das minorías37. Así, por 
exemplo, o artigo 10.1 recoñece o dereito a empregar unha lingua minoritaria na vida pública 
e na privada; o artigo 14.1 parece referirse ao ensino, mais está formulado en termos moi 
conservadores, solicitando que «as partes se comprometan a recoñecer que toda persoa 
pertencente a unha minoría nacional ten dereito a aprender a súa lingua minoritaria»; e o 
artigo 14.2 pide que as partes, na medida do posible, en zonas onde se fale unha lingua 
minoritaria, se existir demanda abondo e no marco existente dos seus sistemas educativos, se 
esforcen por ofrecer suficientes oportunidades para un ser educado no idioma minoritario. 

O problema que presentan moitos destes instrumentos radica en que, malia enxalzaren 
un meritorio sentir cara ás linguas e as culturas minoritarias, adoecen de falta de detalle e non 
establecen medidas concretas que deban tomar os Estados para defenderen os intereses das 

                                                 
37 Como perspectiva xeral do Convenio marco, véxase Marc Weller (ed.) (2005): The Rights of Minorities: A 
Commentary on the European Framework Convention for the Protection of National Minorities. Oxford: 
Oxford University Press; e tamén Steven Wheatley (1996): «The Council of Europe’s Framework Convention 
on National Minorities», Web JCLI 5.  



  
 

Xornadas de Análise sobre a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias 
Consello da Cultura Galega / 22 - 23 febreiro 2010 

 

10 
 

minorías lingüísticas38. Non obstante, a CELRM é moito máis minuciosa e explícita que moitos 
desoutros documentos, e ademais flexible no sentido de que lle dá cabida á diversidade que 
existe entre as linguas minoritarias dos Estados europeos39. A reiterada crítica que se adoita  
facer da Carta —a saber: que lles concede aos Estados demasiada liberdade de acción para 
aplicaren a Carta en función dos seus propios intereses políticos— tamén pode ser unha 
virtude en vista do complexo e variado panorama lingüístico que se dá no conxunto de 
Europa40. O proceso de control, a pesar das súas limitacións41, constitúe un mecanismo que 
garante que, nalgunha medida, os poderes públicos teñan de render contas no tocante á 
aplicación da Carta polos Estados parte42. 

A perspectiva detallada e activa da CELRM sepáraa dos demais instrumentos 
internacionais. Consideremos, por exemplo, o emprego dunha lingua minoritaria nun xuízo: o 
artigo 6 do CEDH simplemente ofrece garantías para unha comprensión básica, 
fundamentándose nun principio de necesidade lingüística, e o dereito a un se expresar nunha 
lingua minoritaria como parte dos piares dun xuízo xusto43. Así mesmo, este artigo dispón 
que a persoa xulgada debe ser entendida e ten dereito a entender o procedemento. No entanto, 
o dereito que concede o artigo a dispoñer de intérprete cando o acusado non comprender o 
idioma do tribunal non é o mesmo que o dereito a usar a lingua que preferir, nin que o dereito 
a contar cun tribunal que fale o idioma do acusado44. Este principio de necesidade tense 
invocado noutras situacións nas que algunha persoa tentou, sen conseguilo, apoiarse no CEDH 
cando pretendía expresarse no idioma da súa elección45.  

                                                 
38 Como estudo dos mecanismos destinados a aplicar e supervisar os dereitos das minorías, véxase Rianne M. 
Letschert (2005): The Impact of Minority Rights Mechanisms. A Haia: T.M.C. Asser Press.  
39 Véxase Robert Dunbar: «Definitely interpreting the European Charter for Regional or Minority Languages: 
the legal challenges», en Robert Dunbar e Gwynedd Parry (eds.) (2008): The European Charter for Regional or 
Minority Languages: Legal Challenges and Opportunities. Estrasburgo: Council of Europe Publishing, pp. 37-
61, na p. 40.  
40 Véxase Robert Dunbar (2000): «Implications of the European Charter for Regional or Minority Languages for 
British Linguistic Minorities», E.L.Rev. 25, Human Rights Survey 46, p. 69. 
41 Véxase Tove Skutnabb-Kangas: «Linguistic Diversity, Human Rights and the ‘Free’ Market», en Kontra, 
Phillipson, Skutnabb-Kangas e Varady (eds.) (1999): Language: A Right and a Resource. Budapest: CEU Press, 
pp. 187-222 en pp. 204-206. 
42 CELRM, artigo 15. 
43 Véxase o CEDH, artigo 6. 
44 Isto fíxose patente en varias sentenzas; véxase, por exemplo,  A v. France, EHRR CD 6 (1984), 371. Neste 
caso, o solicitante era un cidadán francés que compareceu ante un tribunal militar en Rennes, acusado de 
insubordinación; insistiu en responder a todas as acusacións formuladas contra el en idioma bretón e solicitou 
que se lle proporcionase un intérprete. A petición foi rexeitada porque, entre outros motivos, falaba francés con 
fluidez. Finalmente foi declarado culpable e condenado a dous anos de prisión. Cando o asunto chegou á 
Comisión Europea dos Dereitos Humanos, unha das cuestións estudadas foi a de se a negativa a lle permitir ó 
acusado presentar a súa defensa en bretón contraviñera os artigos 6.3.e) e 14 do Convenio (é dicir, o dereito a 
non ser discriminado por razóns de idioma). A Comisión ditaminou que o recurso era inadmisible porque os 
artigos pertinentes do Convenio só resultan aplicables cando o individuo afectado non entenda nin fale o idioma 
empregado no tribunal. 
45 En Fryske Nasjonale Partij and Others v. Netherlands, EHRR CD 9 (1987), 261, diversos falantes de frisón 
apelaron contra a negativa das autoridades neerlandesas a lles permitir empregar o frisón ao presentaren os 
pertinentes documentos de inscrición para as eleccións ao Parlamento. Máis unha vez, a Comisión estimou que 
non se violaran os dereitos do Convenio e que entre os artigos deste non se contiña o dereito a se expresar na 
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 O artigo 10.3 do Convenio marco para a protección das minorías nacionais dispón que 
os Estados parte deberán garantir o dereito do individuo a ser informado, nun idioma que 
entenda, dos motivos da súa detención e da natureza da acusación, e a poder defenderse nese 
idioma (coa axuda dun intérprete se for preciso). A redacción deste artigo é tan semellante á 
do artigo 6 do CEDH que resulta dubidoso que defina ningún dereito máis, posto que parece 
defender a comprensión lingüística e non a escolla de idioma, o cal non é máis que o dereito 
humano básico protexido polo artigo 6 do CEDH. De novo, e como ocorre co CEDH, é o 
principio de necesidade lingüística o que defende este Convenio marco. 
 No entanto, a CELRM vai moito máis lonxe. Así, o seu artigo 9 comporta o paso dunha 
postura de necesidade lingüística a outra de igualdade lingüística, ao reclamar que os Estados 
que subscriban a Carta se comprometan —con respecto a aquelas circunscricións onde o 
número de habitantes que empregaren o idioma minoritario así o xustificar, e en función da 
situación da lingua de que se tratar— a permitir que os falantes se expresen nese idioma nas 
vistas xudiciais (sempre e cando isto non obstaculizar a correcta administración da xustiza)46, 
pois o dereito a empregar a lingua minoritaria nos procedementos xudiciais resulta aplicable 
aos acusados, ás testemuñas e a todas as partes implicadas. É máis, a Carta contén 
disposicións nas que se estipula que os Estados han velar por que os tribunais militares, a 
petición dunha das partes, leven a cabo os procedementos na lingua minoritarias ou rexional47 
e lle garantan ao acusado o dereito a se expresar no seu idioma minoritario48. Disposicións 
similares se establecen para o contexto dos procedementos civís49 e, así mesmo, para os 
tribunais administrativos50. A Carta sinala que, de ser preciso, se ha facilitar o uso da lingua 
minoritaria por medio de intérpretes e de tradución51; a diferenza fundamental radica en que 
as disposicións do artigo 9 non dependen de que o individuo non entenda o idioma 
dominante, senón que introducen o principio de elección por razóns de igualdade.  
 Á luz da perspectiva que adopta e da súa minuciosidade, a CELRM difire doutros 
instrumentos internacionais, o cal significa que é pouco probable que se produza 
incompatibilidade ningunha. Xaora, en calquera caso —e como xa se afirmou—, a Carta non 
forma parte do dereito europeo, e nin concede dereitos xurídicos individuais nin crea obrigas 
legais; non ten tampouco mecanismos de aplicación que rexan en caso de incumprimento. O 
que importa nela é o establecemento de criterios de concordia que poidan servir de parámetro 
ou punto de referencia para promover o multilingüismo e a diversidade cultural como valor 
social52, e os seus efectos son os de urxir os Estados parte a adoptaren medidas en prol das 
linguas rexionais ou minoritarias dentro das súas fronteiras, máis que establecer dereitos para 
os falantes desas linguas. Malia recoñecer que estes idiomas poden non gozar do mesma 

                                                                                                                                                        
lingua que un escoller. 
46 CELRM, parte III, artigo 9.  
47 Ibíd.., artigo 9, alínea 1.a.i). 
48 Ibíd., alínea 1.a.ii). 
49 Ibíd., alínea 1.b). 
50 Ibíd., alínea 1.c). 
51 CELRM, artigo 1, alínea b). 
52 Jean-Marie Woehrling: The European Charter for Regional or Minority Languages: A Critical Commentary, 
pp. 19-23.  
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categoría que a lingua ou linguas oficiais, o obxectivo da Carta é o de fomentar o concepto de 
sociedade multilingüe baseada nos principios de respecto e convivencia harmoniosa53.  

Polo tanto, a natureza da CELRM aseméllase máis ben á dun documento que presenta 
unhas directrices polas que se ofrece un conxunto de valores e de normas internacionais, que 
orienta os Estados europeos nas liñas de actuación que adoptaren con respecto ás linguas 
minoritarias indíxenas que existiren dentro das súas fronteiras. É, así, unha lista da compra 
que adopta a forma de medidas prácticas que poidan facilitar a protección e o fomento das 
linguas minoritarias. O desafío que presenta o concepto de cidadanía multilingüe contido na 
Carta é o dunha cidadanía que promova a unidade política sen defender a asimilación 
cultural, que recoñeza o valor da diversidade lingüística como valor común da comunidade 
política no seu conxunto.  
 
 

3. Conclusión 
 

A inclusión e a redacción do artigo 4 indican que os autores da CELRM tiñan especial 
interese en asegurarlles a aqueles que se amosaban hostís ou escépticos ante a aparición da 
Carta que se trata dun documento en esencia benigno, que respecta os principios dos dereitos 
humanos e observa aqueles establecidos polo dereito internacional. 

Malia a súa perspectiva colectiva e particular, que podería dar a impresión de 
contradicir o achegamento, máis individualista, que presentan a maioría dos demais 
instrumentos, a Carta non pretende socavar os obxectivos universais e individuais do CEDH 
nin entrar en conflito con eles, nin chocar con outros instrumentos ou disposicións legais do 
dereito internacional ou estatal que resulten aplicables ás linguas minoritarias ou rexionais. 
En efecto, a Carta delega a autoridade nestoutros instrumentos ao dispor así na norma de 
interpretación do artigo 4. 
  

 

                                                 
53 Ibíd, p. 33 e pp. 36-37.  
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ARTIGO 5. OBRIGAS EXISTENTES  
 

R. Gwynedd Parry 
Profesor titular de Dereito 

Swansea University / Prifysgol Abertawe 
 

RESUMO: 1. Introdución. 2. Interpretación. 3. Comentario. 4. Conclusión. 

 

Artigo 5. Obrigas existentes 

Nada nesta Carta poderá ser interpretado no sentido de que leve consigo o dereito de emprender calquera 
actividade ou de realizar calquera acción que contradigan os fins da Carta das Nacións Unidas ou outras 
obrigas do dereito internacional, incluído o principio de soberanía e de integridade territorial dos Estados.. 

 
 

1. Introdución 
 
O artigo 5 fornece outra norma para interpretar a CELRM, que está intimamente 

relacionada co artigo 4 e o complementa. Resumindo, o que fai é impedir toda interpretación 
da CELRM que entre en conflito coa Carta das Nacións Unidas e, máis concretamente, evitar 
que se use a CELRM para minar os principios do dereito internacional que gobernan a 
soberanía nacional e a integridade territorial. A este respecto, o artigo 5 aclara que a CELRM 
non é un instrumento que socave a autoridade dos Estados europeos defendendo a concesión 
de autonomía política a grupos nacionais ou lingüísticos, nin xustificando unha intervención a 
prol de deses grupos por parte doutros Estados ou da comunidade internacional. 

 
 

2. Interpretación 
 

O Informe explicativo adorna as disposicións do artigo ao declarar que «a protección 
e o fomento das linguas rexionais ou minoritarias que constitúen o obxectivo da Carta han ter 
lugar no marco da soberanía nacional e da integridade territorial»1. O preámbulo bosquexa o 
propósito preponderante e os fundamentos da Carta na súa defensa dos valores «do 
intercultural e do plurilingüismo», e proclama que «a protección e o fomento das linguas 
rexionais ou minoritarias nos distintos países e rexións de Europa representan unha 
contribución importante á construción dunha Europa baseada nos principios da democracia e 
da diversidade cultural, no ámbito da soberanía nacional e da integridade territorial»2. 

                                                 
1 Véxase European Charter for Regional or Minority Languages and Explanatory Report (1993). Estrasburgo: 
Council of Europe Publishing, Informe explicativo, parágrafo 55. 
2 CELRM, preámbulo. 
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Así mesmo, Woehrling comenta que o artigo 5 afirma o compromiso da CELRM cun 
principio de dereito internacional, aplicado ós tratados internacionais, no sentido de que «as 
responsabilidades contraídas ao abeiro de acordos internacionais non se poden mudar máis 
que mediante un novo pacto internacional asumido polas mesmas partes»3. Woehrling engade 
que, «en sentido xurídico, a Carta non pode ter o efecto de pór en dúbida os obxectivos da 
Carta das Nacións Unidas (ou doutros acordos pechados con Estados que non sexan parte)»4. 

É un principio fondamente arraigado no dereito internacional que os Estados deberán 
ver respectada a súa soberanía e a súa integridade territorial, principio no que se fundamentou 
a paz mundial segundo se declara na Carta das Nacións Unidas. Ao cabo, o propósito capital 
do establecemento das Nacións Unidas foi 

 
[m]anter a paz e a seguridade internacionais e, con tal fin: tomar medidas colectivas para 
previr e eliminar ameazas á paz, e para suprimir actos de agresión ou outros quebrantamentos 
da paz; e lograr por medios pacíficos, e de conformidade cos principios da xustiza e do dereito 
internacional, o amaño ou a reparación de controversias ou situacións internacionais 
susceptibles de conducir a quebrantamentos da paz5. 

 
A creación das Nacións Unidas foi unha compoñente clave do programa de 

reconstrución posterior á Segunda Guerra Mundial, radicado no centro mesmo da nova orde 
mundial. O seu propósito cardinal era o de evitar a guerra e as agresións e garantir a 
seguridade de todos os Estados membros. Como ben se dixo, 
 

[a] meirande parte das normas, regulamentos e prácticas fundamentais das relacións 
internacionais descansan sobre a premisa da soberanía estatal (…). [A] non-intervención é o 
dereito correlativo ao dereito á soberanía, e os demais estados fican obrigados a non se 
inmiscir nas accións internas dun Estado soberano6. 

 
 Deste xeito, interferir na xurisdición interna dos Estados podería constituír unha 
violación do artigo 2.7 da Carta das Nacións Unidas, e, igualmente, ameazar con usar ou 
efectivamente usar a forza contra a integridade dos Estados podería contravir o artigo 2.4, que 
declara: 
 

Os membros da Organización, nas súas relacións internacionais, absteranse de recorrer á 
ameaza ou ao uso da forza contra a integridade territorial ou a independencia política de 
calquera Estado, ou en calquera outra forma incompatible cos propósitos das Nacións 
Unidas7. 

 

                                                 
3  Jean-Marie Woehrling (2005): The European Charter for Regional or Minority Languages: A Critical 
Commentary. Estrasburgo: Council of Europe Publishing. pp. 85-86.  
4 Ibíd.  
5 Carta das Nacións Unidas, art. 1.1.  
6 Véxase Jack Donnelly: «State Sovereignty and International Intervention: The Case of Human Rights», en 
Gene M. Lyons e Michael Mastanduno (eds.) (1995): Beyond Westphalia? State Sovereignty and International 
Intervention. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 115-146, na p. 118.  
7 Carta das Nacións Unidas, art. 2.4. 
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 Estas son as disposicións da Carta das Nacións Unidas ás que se refire e presta o seu 
apoio o artigo 5 da CELRM. O Informe explicativo ofrece máis orientacións sobre o que 
pretende lograr exactamente este artigo: 
 

[O] feito de que, ao ratificar a Carta, un Estado asumise uns compromisos para cunha lingua 
rexional ou minoritaria non pode ser esgrimido por outro Estado que teña un interese especial 
nesa lingua, nin polos falantes desta, como pretexto para emprender accións que prexudiquen 
a soberanía e a integridade territorial de tal Estado8. 

 
 É talvez esta pasaxe concreta do Informe explicativo a que, de xeito máis instrutivo, 
explica por que se incluíu o artigo 5 na CELRM e por que o seu contido é o que é. En efecto, 
asegúrase que a CELRM non se pode interpretar no sentido de autorizar un Estado a se inmiscir 
nos intereses dunha comunidade lingüística doutro Estado. Por exemplo, en teoría impide que 
Suecia tome a CELRM como base para terzar en favor dos falantes de sueco residentes en 
Finlandia, ou que Alemaña interveña en Dinamarca no nome dos falantes de alemán deste 
país. A necesidade de declarar este mandato e, en consecuencia, a compatibilidade coa Carta 
das Nacións Unidas poden ter resonancias históricas e ser unha resposta á experiencia de 
entreguerras de protección das minorías nos asuntos internacionais. Así, nese período (1918-
1939) manipuláronse e esgrimíronse as supostas reivindicacións das minorías lingüísticas e 
nacionais (sobre todo por parte de Alemaña) para xustificar a intervención militar nos 
Estados veciños9. A CELRM rexeita rotundamente esta forma de manipulación política dos 
seus obxectivos e declara ser compatible co principio de soberanía nacional e integridade 
territorial. Como explica Woehrling, «[n]a carta non existe disposición ningunha que permita 
ameazar os límites territoriais dos Estados parte, nin que pretenda identificar algún organismo 
territorial distintivo que poida supor unha afronta á integridade estatal»10. 
 

 
3. Comentario 

 
A CELRM veu a luz cando, coa desintegración de Iugoslavia, chegou ao seu punto 

culminante a fragmentación da orde política establecida nos Balcáns11. Este feito puido facer 
recear a algúns de que se fose establecer un tratado que defendese os dereitos das minorías 
lingüísticas e, indirectamente e por extensión, tamén a causa das minorías nacionais que 
pretendían a autodeterminación. Por isto, as disposicións do artigo 5 eran necesarias, como 
parte do equilibrio diplomático, para ofrecer a tranquilidade de que os redactores da CELRM 
non tiñan tal cousa en mente; e, en consecuencia, como afirma Woehrling, «[o] propósito do 

                                                 
8 Véxase CELRM, Informe explicativo, parágrafo 55. 
9 Véxase Fernand de Varennes: «Linguistic Identity and Language Rights», en Marc Weller (ed.) (2007): 
Universal Minority Rights: A Commentary on the Jurisprudence of International Courts and Treaty Bodies. 
Oxford: Oxford University Press, pp. 253-323, nas pp. 254-55.  
10 Jean-Marie Woehrling: The European Charter for Regional or Minority Languages: A Critical Commentary, 
p. 86. 
11 Tense escrito moito sobre esta cuestión. Véxase, por exemplo, Branka Magas (1993): The Destruction of 
Yugoslavia: Tracking the Break-Up 1980-1992. Londres: Verso; Misha Glenny (1992): The Fall of Yugoslavia: 
The Third Balkan War. Londres: Penguin. 
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artigo 5 é, sobre todo, o de evitar que a Carta se interprete mal e se tome como un medio para 
declarar o dereito a que unha comunidade lingüística vexa satisfeitas as súas reivindicacións 
separatistas»12. 

A postura do dereito internacional sobre a soberanía do Estado e a integridade 
territorial é complexa e non sempre fácil de determinar. A soberanía como concepto resulta 
polémica en si mesma e foi obxecto de moitos debates referentes ao seu significado; 
recoñécese, así, que a noción de soberanía é relativa e maleable e pode significar cousas 
diferentes en contextos diferentes13. Pola súa banda, o principio de non-intervención non é 
absolutamente sacrosanto, e pode quedar invalidado en determinadas circunstancias; ao cabo, 
outro importante principio do dereito internacional é o que recoñece o dereito dos pobos á 
autodeterminación14. En efecto, a Carta das Nacións Unidas establece que un dos obxectivos 
fundamentais da Organización é «[f]omentar entre as nacións relacións de amizade baseadas 
no respecto polo principio da igualdade de dereitos e da libre determinación dos pobos»15. 
Admítese que o dereito de que nas nacións existentes no seo dos Estados xa establecidos 
poidan acceder á secesión unilateralmente só se considera xustificado en casos extremos16, 
mais, malia algúns comentaristas afirmaren que «non se pode aproveitar o concepto de 
autodeterminación para reivindicar unha área territorial maior, desafiando as fronteiras 
internacionalmente aceptadas dos Estados soberanos», tamén se recoñece que esta noción 
«pode ser dalgunha utilidade á hora de resolver casos en que estean en litixio límites 
fronteirizos, apelando aos desexos dos habitantes»17. 

Esta postura tórnase aínda máis complicada e incerta en vista de que, en épocas 
recentes, se foi erosionando incesantemente o principio de soberanía e integridade territorial 
debido á proliferación de situacións nas que o uso da forza contra Estados soberanos quedou 
quer xustificada, quer sen condenar por parte da ONU18. Así, o recurso á forza contra o 
terrorismo no nome da seguridade colectiva e da estabilidade internacional concedeulles unha 
controvertida lexitimidade ás intervencións militares en Iraq e Afganistán. Ao empezar a 
xustificarse o uso da forza por razóns humanitarias, en especial logo da acción da OTAN en 
Kosovo en 1999, a defensa dos dereitos humanos converteuse potencialmente en motivo de 
violación do principio de soberanía do Estado. E isto sentou un precedente que pode 
xustificar unha intervención destinada a  protexer as minorías existentes dentro dun Estado, 
especialmente cando se require esa inxerencia para preservar unha estabilidade de maior 

                                                 
12 Jean-Marie Woehrling: The European Charter for Regional or Minority Languages: A Critical Commentary, 
p. 86. 
13 Como análise polo miúdo da trascendencia do concepto de soberanía no dereito internacional, véxase Dan 
Sarooshi (2005): International Organisations and their Exercise of Sovereign Powers. Oxford: Oxford 
University Press.  
14 Para ler máis sobre estes debates, véxase Karen Knop (2005): Diversity and Self-Determinations in 
International Law. Cambridge: Cambridge University Press.  
15 Carta das Nacións Unidas, art. 1.2. 
16 Reference re Secession of Quebec (1998), 161 DLR (4th) 385, 438.  
17 Malcolm Shaw (2003): International Law 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, p. 445.  
18 Como reflexión sobre a postura das Nacións Unidas ante o uso da forza, véxase John F. Murphy: «Force and 
Arms», en Christopher C. Joyner (ed.) (1998): The United Nations and International Law. Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 97-130.  
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alcance e nos casos en que, de non se actuar, exista risco de escalada dun conflito 
internacional19.  

Visto o anterior, estas recentes disputas non fixeron senón aumentar entre os Estados 
o receo de que se está a atentar contra uns piares do dereito internacional moi arraigados, e de 
que o principio de integridade territorial pode que perdese algunha da forza que tiña antes20. 
A falta de claridade e certeza de que adoece a lexislación internacional no tocante ao dereito 
de secesión21 tamén puido alimentar a preocupación de que aqueles que fan campaña en prol 
das linguas minoritarias cheguen a esgrimir as reivindicacións lingüísticas como pretexto 
para esixir a autodeterminación nacional. Se os dereitos lingüísticos se presentan como 
extensión dos principios dos dereitos humanos, compréndese a inquietude e a preocupación 
por que, a consecuencia do recoñecemento deses dereitos nun futuro, se produza 
inestabilidade interna ou unha inxerencia externa. 

Aínda así, resulta doado esaxerar estas preocupacións e angurias. Como observou un 
comentarista, «(…) a soberanía segue a ser a norma primordial na política dos dereitos 
humanos internacionais. Bardante en raras circunstancias, a comunidade internacional non 
ten autoridade para exercer o poder de intervención no nome dos dereitos humanos, nin 
sentiu o desexo de o facer»22. 

Mais a necesidade de inclusión do artigo 5 traizoa a sensibilidade política que rodeou 
a aparición da CELRM. Obviamente, non se contén disposición ningunha nesta Carta que 
supoña un ataque aos Estados ou que promova campañas políticas separatistas; os autores da 
CELRM desexaban, con claridade, respectar a autoridade estatal e asegurar que a Carta en 
modo ningún se arroga os poderes do Estado para lexislar no tocante ás linguas existentes no 
territorio deste, e de ningún xeito derroga nin reduce o dereito estatal a establecer este tipo de 
lexislación. É máis: para aplicar as disposicións da Carta e estas gozaren de validez legal, os 
Estados teñen de lexislar nese sentido. Así, garántesenos que a ratificación da CELRM non 
comporta problemáticas dúbidas constitucionais sobre a transferencia de poderes.  

Outro modo de indicar o mesmo consiste en dicir que o artigo 5 despolitiza este 
instrumento, polo cal non se pode interpretar de tal xeito que se xulgue que concede poder 
político a algún grupo. Para citar a Woehrling, «ningunha das disposicións da Carta lles dá ás 
minorías lingüísticas dereito a gozar de poderes de decisión política que puidesen cuestionar 
a autoridade pública dos Estados parte»23. No entanto, e de maneira bastante paradoxal, é 
posible argumentar que a necesidade de respectar e observar os dereitos dos falantes de 
linguas minoritarias ten, inherentemente, calidades políticas. En efecto, e como sinalou un 

                                                 
19 Véxase Stephen D. Krasner: «Sovereignty and Intervention», en Gene M. Lyons e Michael Mastanduno (eds.) 
(1995): Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Intervention. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, pp. 228-249.  
20 Véxase, en xeral, Christine Gray (2004): International Law and the Use of Force. Oxford: Oxford University 
Press, e Yoram Dinstein (2005): War, Aggression and Self-Defence. Cambridge: Cambridge University Press.  
21 Véxase Allen Buchanan: «The Morality of Secession», en Will Kymlicka (ed.) (2006): The Rights of Minority 
Cultures. Oxford: Oxford University Press, pp. 350-374.  
22 Véxase Jack Donnelly: «State Sovereignty and International Intervention: The Case of Human Rights», en 
Gene M. Lyons e Michael Mastanduno (eds.) (1995): Beyond Westphalia? State Sovereignty and International 
Intervention. Baltimore: Johns Hopkins University Press, pp. 115-146, na p. 115. 
23 Jean-Marie Woehrling: The European Charter for Regional or Minority Languages: A Critical Commentary, 
p. 86 
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comentarista, a Unión Europea «chegou ao punto de facer do respecto polos dereitos das 
minorías un dos “criterios políticos” para admitir Estados novos na Unión»24 e, en moitos 
Estados, o políticos e o lingüístico van inextricablemente unidos25. 

O quid da cuestión é unha verdade fundamental e evidente: que moitas das linguas 
que protexe a Carta son, dito sinxelamente, as de nacións que nalgún momento histórico 
foron incorporadas a Estados máis extensos. Polo tanto, os programas lingüísticos locais 
poden constituír un aspecto dun movemento nacionalista de maior alcance, no canto de seren 
o produto de plans sobre diversidade cultural de índole allea á política26; así, por exemplo, en 
Gales a cuestión lingüística esgrímena tradicionalmente grupos ou individuos que tamén 
defenden ideas políticas a prol da autodeterminación27. E pode que, mutatis mutandis, este 
íntimo vencello entre programas de revitalización lingüística e de autonomía política fose en 
detrimento tanto da causa lingüística como da política. Entre a maioría que non fala galés, o 
argumento político a favor dunha maior autodeterminación ten sido visto con desconfianza, 
por medo a que puidese ocultar intencións lingüísticas que, ao cabo, levasen a marxinar esa 
minoría en tanto que grupo lingüístico monóglota. E, á inversa, os plans de revitalización 
lingüística téñense topado coa oposición fundamentada nos temores de que eses plans 
conducisen á demanda de separación política. 
 Xaora, o vínculo que existe entre lingua e nación non sempre é claro nin directo, e 
non toda comunidade lingüística alberga ambicións serias de autogoberno como grupo 
lingüístico. En Escocia, por exemplo, nin entre os falantes de gaélico nin entre os de escocés 
se dan movementos políticos a favor da independencia destinados a, dalgún xeito, desfacer a 
unidade de Escocia que se acadou no século dezaoito; nin uns nin outros falantes se 
consideran nacións en virtude da lingua. O que reclaman estas comunidades lingüísticas é 
recoñecemento e protección no seo dunha entidade política plurilingüe máis ampla, xa sexa 
Escocia ou o Reino Unido28. Mais non pode haber dúbida de que, ao observarmos Europa no 
seu conxunto, existe un nexo político tanxible entre lingua, cultura e identidade nacional29. 

                                                 
24 Véxase Fernand de Varennes: «The Linguistic Rights of Minorities in Europe», en S. Trifunovska (ed.) 
(2001): Minority Rights in Europe: European Minorities and Languages. A Haia: T.M.C. Asser Press, pp. 3-30, 
na p. 3. 
25 Véxase Janet Muller: «The European Charter for Regional or Minority Languages and the current legislative 
and policy contexts in the north of Ireland», en Robert Dunbar e Gwynedd Parry (eds.) (2008): The European 
Charter for Regional or Minority Languages: Legal Challenges and Opportunities. Estrasburgo: Council of 
Europe Publishing, pp. 219-237.  
26 Will Kymlicka: «Language Policies, National Identities, and Liberal-Democratic Norms», en Colin Williams 
(ed.) (2007): Language and Governance. Cardiff: University of Wales Press, pp. 505-515, nas pp. 509-515. 
27 A dimensión cultural da historia do espertar nacional é o tema de varios estudos históricos de gran 
trascendencia. Véxase, por exemplo, Kenneth O. Morgan (1981): Rebirth of a Nation, A History of Modern 
Wales. Oxford: Oxford University Press; ou D. Gareth Evans (2000): A History of Wales 1906-2000. Cardiff: 
University of Wales Press. 
28 Para obter algunhas perspectivas histórico-xurídicas, véxase Hector MacQueen (2002): «Laws and 
Languages: Some Historical Notes from Scotland», Electronic Journal of Comparative Law, 6.2 (dispoñible en 
<http://law.kub.nl/ejcl/62/art62-2.html>).  
29 Véxanse máis reflexións en Kristin Henrard: «The Interrelationship between Individual Human Rights, 
Minority Rights and the Right to Self-Determination and Its Importance for the Adequate Protection of 
Linguistic Minorities», The Global Review of Ethnopolitics, 2001 1 (1), pp. 41-48. 
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 Kymlicka argumenta que as demandas de maior autonomía nacional e política 
efectuadas polas «pequenas nacións» —demandas que presentan unha forte compoñente de 
autonomía cultural e lingüística— se tornaron aceptables na Europa occidental e se xulgan 
compatibles cos valores e as nocións de xustiza liberaldemócratas. Porén, e á inversa, tales 
reivindicacións nacionalistas non se ven con bos ollos nos Estados da Europa central e 
oriental, que consideran os movementos secesionistas como unha ameaza á seguridade estatal 
e un perigo para a estabilidade internacional30. A postura da CELRM é a de distanciarse desta 
pataca quente política e promover o plurilingüismo, mais dentro do Estado unitario. 

Na carta mantense o recoñecemento e a promoción da diversidade lingüística no seo 
dos Estados europeos en tanto que factor importante e normalizado da sociedade europea e 
dos membros desta comunidade política31, e as bases que sustentan esta compoñente son as de 
defender o recoñecemento da igualdade na diversidade32. Concédeselles ás minorías 
lingüísticas a categoría, as obrigas e os privilexios da plena cidadanía sen sacrificar a súa 
identidade lingüística. Por suposto, esta perspectiva da «cidadanía multicultural» presenta 
vantaxes para a minoría lingüística, mais tamén pode beneficiar o grupo dominante e, en 
particular, servir ós intereses da preservación da hexemonía e a unidade políticas. Como o 
expresa Kymlicka, logo de recoñecer a lingua como unha das compoñentes clave da 
identidade nacional, 
 

(…) se existe un modo viable de fomentar un sentido de solidariedade e propósito común nun 
Estado multinacional, comportará non subordinar as identidades nacionais, senón facerlles 
sitio. As persoas procedentes de diferentes grupos nacionais só compartirán lealdade a un 
sistema de goberno máis amplo se o viren como o contexto onde se cultiva —e non se 
subordina— a súa identidade nacional33.  

 
 Con este argumento mantense que, no canto de defender unha fragmentación política 
baseada en criterios lingüísticos ou nacionais, un programa de igualdade lingüística sustenta o 
concepto de entidades políticas multilingües e plurinacionais. En consecuencia, o sentimento 
de agravio que puidese ter o grupo lingüístico minoritario, que talvez chegaría a converterse 
en ambicións de autonomía política e unha posible secesión, esváese se o concepto de 
cidadanía recoñece e protexe a identidade política dese grupo.  

A pluralidade lingüística que fomenta este concepto favorece que se poña en dúbida a 
visión tradicional, unidimensional e homoxénea da cidadanía do Estado, e insta tamén a 
adoptar unha perspectiva pola que se aprecie «que a cidadanía non é simplemente unha 
                                                 
30 Véxase Will Kymlicka: «Justice and security in the accommodation of minority nationalism», en Stephen 
May, Tariq Modood e Judith Squires (eds.) (2004): Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 144-175.  
31 Will Kymlicka (1995): Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon 
Press, pp. 174-176. 
32 Un comentarista resume este achegamento como segue: «Coa política de igual dignidade, preténdese que o 
que se establece sexa universalmente o mesmo paquete de dereitos e inmunidades; coa política da diferenza, o 
que se nos pide que recoñezamos é a identidade singular deste ou daquel individuo ou grupo, os trazos que os 
distinguen de todas as demais persoas». Véxase Charles Taylor: «The Politics of Recognition», en Charles 
Taylor et al. (eds.) (1994): Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton 
University Press, pp. 25-73, na p. 38.  
33  Will Kymlicka: Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, p. 189. 
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condición xurídica, definida por un conxunto de dereitos e responsabilidades, senón tamén 
unha identidade, unha expresión de pertenza no seo dunha comunidade política»34. Pódese 
afirmar que esta é unha forma de autodeterminación que resulta compatible co mantemento 
da soberanía e a integridade territorial do Estado, o cal constitúe, como deixa claro o artigo 5, 
a idea que promove e defende a CELRM. 
 
 

4. Conclusión 
 

A CELRM é un instrumento que respecta os principios cardinais do dereito 
internacional sobre a soberanía e a integridade territorial. Na súa tarefa de sentar criterios e 
promulgar normas internacionais para protexer as linguas rexionais ou minoritarias, facilita as 
boas prácticas mediante a diplomacia e o diálogo construtivo, propoñendo a noción de que a 
promoción da diversidade lingüística non resulta incompatible co respecto pola soberanía e a 
integridade territorial. En efecto, a Carta é o único instrumento internacional que presenta un 
exhaustivo mapa de ruta para avanzar cara á idea do Estado unitario plurinacional e 
multilingüe. 

Xa que logo, o artigo 5 é necesario para inmunizar a CELRM das acusacións de 
albergar pretextos políticos e, así, podería considerarse unha disposición preventiva e con 
carácter de anticipación para tranquilizar os escépticos, máis que unha auténtica disposición 
práctica que probablemente sería fonte de disputas ou discordia. Neste respecto, a estratexia 
de inmunización funcionou porque, xaora, non xurdiu realmente ningún problema á hora de 
interpretar o artigo 5, e a CELRM non deu orixe nin a conflitos interestatais nin a polémicas 
políticas internas. 
 

                                                 
34 Will Kymlicka: Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, pp. 191-192.  
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