
A PÁRISI KISEBBSÉGI SZERZÕDÉS
A Szövetséges és Társult Fõhatalmak (Amerikai Egyesült Államok, Brit

Birodalom, Franciaország, Olaszország és Japán), valamint Románia kö-
zött 1919. december 9-én Párisban létrejött kisebbségi szerzõdés szövege:

1. cikk.

Románia kötelezi magát arra, hogy a jelen fejezet 2–8. cikkeiben foglalt
rendelkezéseket alaptörvényekül ismeri el; hogy semminemû törvény,
rendelet vagy hivatalos intézkedés ezekkel a rendelkezésekkel nem lesz
ellenmondásban vagy ellentétben s hogy ezekkel szemben semmiféle tör-
vény, rendelet vagy intézkedés nem lesz hatályos.

2. cikk.

A román kormány kötelezi magát, hogy az ország minden lakosának
születési, állampolgári, nyelvi, faji vagy vallási különbség nélkül az élet
és szabadság teljes védelmét biztosítja.

Románia minden lakosát megilleti az a jog, hogy bármely hitet, vallást
vagy hitvallást, nyilvánosan vagy otthonában, szabadon gyakoroljon,
amennyiben ezeknek gyakorlata a közrenddel és jó erkölcsökkel nem 
ellenkezik.

3. cikk.

Az alább említett Szerzõdések különös rendelkezéseinek fenntartásá-
val, Románia román állampolgároknak ismeri el jogérvényesen és min-
dennemû alakiság nélkül mindazokat a személyeket, akik a jelen Szerzõ-
dés életbelépésének idejében Románia részét alkotó bármely területen,
ideértve az Ausztriával és Magyarországgal kötött békeszerzõdések által
Romániához csatolt, valamint esetleg a jövõben hozzácsatolandó területe-
ket, állandóan laknak, kivéve, ha az illetõ személyt ebben az idõpontban
más, mint az osztrák vagy magyar állampolgárság illeti meg.

Mindazonáltal a 18 évesnél idõsebb osztrák vagy magyar állampolgá-
roknak joguk lesz, az említett Szerzõdésekben meghatározott feltételek
mellett, minden más olyan állampolgárság javára optálni, amely számuk-
ra elérhetõ. A férj opciója maga után vonja a feleségét és a szülõké a 18
évesnél fiatalabb gyermekeikét.

Azok a személyek, akik a fent jelzett opciójogot gyakorolták, az ezt kö-
vetõ tizenkét hónapon belül kötelesek abba az államba áttenni állandó la-
kóhelyüket, amelynek állampolgárságáért optáltak. Joguk van azonban
megtartani azokat az ingatlanokat, amelyeket román területen birtokol-
nak. Magukkal vihetik bármi néven nevezendõ ingó vagyonukat. E címen
semminemû kilépési díjakkal nem terhelhetõk. forrásközlés
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4. cikk.

Románia román állampolgároknak ismeri el jogérvényesen és min-
dennemû alakiság nélkül mindazokat az osztrák vagy magyar állampol-
gárságú személyeket, akik az Ausztriával és a Magyarországgal kötött bé-
keszerzõdések által Romániához csatolt vagy esetleg a jövõben hozzá
csatolandó területeken születtek állandóan ott lakó szülõktõl, még abban
az esetben is, ha õk maguk a jelen szerzõdés életbelépésének idején nem
laknak is ott állandóan.

Mindazonáltal a jelen Szerzõdés életbelépését követõ két éven belül
ezek a személyek lakóhelyük országában az illetékes román hatóságok
elõtt kinyilatkoztathatják, hogy a román állampolgárságról lemondanak 
s ilyenkor már nem lehet õket többé román állampolgároknak tekinteni.
Ebbõl a szempontból a férj nyilatkozata érvényes lesz a feleségre és a szü-
lõké a 18 évesnél fiatalabb gyermekekre nézve is.

5. cikk.

Románia kötelezi magát, hogy semmi akadályt sem gördít a Szövetsé-
ges és Társult Hatalmak által Ausztriával vagy Magyarországgal kötött
vagy kötendõ Szerzõdésekben meghatározott s az érdekelteknek román
állampolgárság megszerzését vagy meg nem szerzését megengedõ opció-
jog gyakorlása elé.

6. cikk.

A román területen való születés puszta tényével jogérvényesen meg-
szerzi a román állampolgárságot minden személy, akit születésénél fogva
valamely más állampolgárság nem illet meg.

7. cikk.

Románia kötelezi magát, hogy román állampolgároknak ismeri el jog-
érvényesen és minden alakiság nélkül mindazokat a zsidókat, akik Romá-
nia területén laknak és akiket valamely más állampolgárság nem illet meg.

8. cikk.

Minden magyar állampolgár faji, nyelvi vagy vallási különbség nélkül a
törvény elõtt egyenlõ és ugyanazokat a polgári és politikai jogokat élvezi.

Vallási, hitbeli vagy felekezeti különbség a polgári és politikai jogok él-
vezete, így nevezetesen: nyilvános állások, hivatalok és méltóságok elnye-
rése vagy a különféle foglalkozások és iparok gyakorlása tekintetében
egyetlen román állampolgárra sem lehet hátrányos.

Egyetlen román állampolgár sem korlátozható bármely nyelv szabad
használatában a magán- vagy üzleti forgalomban, a vallási életben, a sajtó
útján történõ vagy bármilyen közzététel terén, vagy nyilvános gyûléseken.

A román kormánynak a hivatalos nyelv megállapítására vonatkozó in-
tézkedését nem érintve, a nem román nyelvû román állampolgárok nyel-66
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vüknek a bíróságok elõtt akár szóban, akár írásban való használata tekin-
tetében méltányos könnyítésekben fognak részesülni.

9. cikk.

Azok a román állampolgárok, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbsé-
gekhez tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyanazt a bánásmódot és ugyan-
azokat a biztosítékokat élvezik, mint a többi román állampolgárok. Neve-
zetesen hasonló joguk van saját költségükön jótékonysági, vallási vagy
szociális intézményeket, iskolákat és más nevelõintézeteket létesíteni,
igazgatni és azokra felügyelni, azzal a joggal, hogy azokban saját nyelvü-
ket szabadon használhatják és vallásukat szabadon gyakorolhatják.

10. cikk.

Olyan városokban és kerületekben, ahol nem román nyelvû román 
állampolgárok jelentékeny arányban laknak, a román kormány a közokta-
tásügy terén megfelelõ könnyítéseket fog engedélyezni avégbõl, hogy ily
román állampolgárok gyermekeit az elemi iskolákban saját nyelvükön ta-
nítsák. Ez a rendelkezés nem akadályozza a román kormányt abban, hogy
a román nyelv oktatását az említett iskolákban kötelezõvé tegye.

Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arányban lak-
nak faji, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartozó román állampolgárok,
ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt kell biztosítani mindazoknak
az összegeknek élvezetébõl és felhasználásából, amelyek a közvagyon ter-
hére állami, községi vagy más költségvetésekben nevelési, vallási vagy jó-
tékony célra fordíttatnak.

11. cikk.

Románia hozzájárul ahhoz, hogy az erdélyi székely és szász közületek-
nek a román Állam ellenõrzése mellett, vallási és tanügyi kérdéseknek he-
lyi önkormányzatot engedélyezzen.

12. cikk.

Románia hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az elõzõ cikkek rendelke-
zései oly személyeket érintenek, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbségek-
hez tartoznak, ezek a rendelkezések nemzetközi érdekû kötelezettségek és
a Nemzetek Szövetségének védelme (garantie) alatt fognak állani. Ezek a
rendelkezések a Nemzetek Szövetsége Tanácsa többségének hozzájárulá-
sa nélkül nem változtathatók meg. Az Észak-Amerikai Egyesült Államok,
a Brit Birodalom, Franciaország, Olaszország és Japán kötelezik magukat,
hogy nem tagadják meg hozzájárulásukat az említett cikkeknek egyetlen
olyan módosításától sem, amelyet a Nemzetek Szövetsége Tanácsának
többsége megfelelõ formában elfogadott.

Románia hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzetek Szövetsége Tanácsa min-
den egyes tagjának meg legyen az a joga, hogy a Tanács figyelmét e köte-
lezettségek valamelyikének megsértésére vagy megsértésének veszélyére
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felhívja és hogy a Tanács oly módon járhasson el és oly utasításokat ad-
hasson, amelyek az adott esetben alkalmasaknak és hathatósaknak mutat-
koznak.

Románia hozzájárul azonkívül ahhoz, hogy abban az esetben, ha ezek-
re a cikkekre vonatkozó jogi vagy ténykérdésekrõl a román Kormány és
valamely Szövetséges és Társult Fõhatalom, vagy bármely más oly Hata-
lom a Nemzetek Szövetsége Tanácsának tagja, ez a véleménykülönbség a
Nemzetek Szövetségérõl szóló Egyességokmány 14. cikke értelmében
nemzetközi jellegû vitának tekintendõ. Románia hozzájárul ahhoz, hogy
minden ilynemû vitás kérdés, ha a másik fél kéri, a Nemzetközi Állandó
Bíróság elé terjesztessék. Az Állandó Bíróság döntése ellen fellebbezésnek
nincs helye s a határozat ugyanolyan erejû és érvényû, mint az Egyesség-
okmány 14. cikke értelmében hozott határozat. 

(Mikó Imre: Huszonkét év. Studium Kiadó, Bp., 1941. 267–271.)
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