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su padre carnal que lo engendraron, bien asi non debe casar con su 
padre nin con su madre espiritual quel baptizó […]” (IV, VII, III).
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este nombre de dos partes de latin mania et scelus, que quiere tan-
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que dicen manzer tanto quiere decir como mancelliento, porque fue 
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(IV, XVI, VI).
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gunt menester, ó por otra sabidoria que hobiese ó de otra guisa” (IV, 
XVII, V).

57 IV, XVII, V.
58 „Et aun porque tales ganancias como estas facen los homes con 

grant trabajo et grant peligro, et porque las facen en tan nobles lo-
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que quisieren et non han derecho en ellas, nin gelas pueden embar-
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1. Bevezetés

1928. augusztus 27-én, Párizsban került aláírásra a hábo-
rú igénybevételéről való lemondás tárgyában kötött nem-
zetközi szerződés, más néven a Briand–Kellogg-paktum 
vagy Párizsi Paktum (a továbbiakban: paktum),2 melyben 
a szerződő felek elviekben teljes egészében lemondtak a 

háború nemzeti politikai eszközként történő alkalmazásá-
ról, és megfogadták, hogy vitáikat ezentúl békés úton fog-
ják rendezni.3 Szigorúan a paktum szövegét tekintve ez a 
kijelentés igaznak tűnhet, valójában azonban nem teljes 
mértékben az. A megállapodás aláírását és hatálybalépését 
ugyanis jelentős előkészítő munka előzte meg, mely során 
a szerződő felek különféle jegyzékek formájában kifejtet-
ték véleményüket a szerződésről. E vélemények figyelem-
bevételével a háború tilalmára nézve jóval árnyaltabb kép 
rajzolódik ki.

A fenti kijelentés alátámasztásához kiemelten fontos az 
említett jegyzékek vizsgálata, mely azonban jelentős ne-
hézségekbe ütközik. A szerződő felek megjegyzéseinek 
megítélése a szakirodalomban ugyanis korántsem egysé-
ges. Egyes szerzők4 úgy vélik, hogy a jegyzékekben fog-
laltak fenntartásnak tekinthetőek, más források5 azonban 
értelmezésként hivatkoznak a felek nyilatkozataira. Ezen 
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felül olyan szerzők is akadnak, akik a jegyzékekre valami-
lyen semleges kifejezést használnak. William W. Bishop 
Jr. például egyszerűen nyilatkozatként hivatkozik a meg-
jegyzésekre,6 Székely Gábor pedig magyarázatként említi 
őket.7

E tanulmány célja annak feltárása, hogy a fenti állás-
pontok közül melyik tekinthető helytállónak, azaz, hogy 
a szóban forgó nyilatkozatok minősíthetőek-e fenntartás-
nak, vagy helytállóbb-e a megjegyzések értelmező jegy-
zékekként történő aposztrofálása. Ennek feltárásához a 
tanulmány először a paktum létrejöttének körülményeit, 
valamint a megállapodás tartalmát ismerteti, ezt követően 
kerül sor az egyes felek megjegyzéseinek bemutatására, 
valamint ezek jellegének vizsgálatára. A nyilatkozatok 
minősítésére csak írásom végén kerül sor, ezt megelőző-
en az azokra való hivatkozás a nyilatkozat, megjegyzés, 
jegyzék szavakkal történik.

2. A paktum létrejötte és tartalma

2. 1. A szerzôdés létrejötte

A háborúról való lemondást tartalmazó szerződés francia 
kezdeményezés eredményeként született meg, azon okból 
kifolyólag, hogy az első világháborút követően Francia-
ország szerette volna biztonsági rendszerét minden ol-
dalról megerősíteni. Az európai államokkal való együtt-
működés a Nemzetek Szövetsége, valamint a locarnói 
szerződés révén ugyan biztosított volt, azonban ezek nem 
nyújtottak teljes körű védelmet. A Nemzetek Szövetségé-
nek vitarendezési mechanizmusa jelentős hiányosságokat 
rejtett magában,8 a locarnói paktum pedig csak szűk körű 
együttműködést biztosított.9 Ezen okokból, valamint an-
nak köszönhetően, hogy az Egyesült Államok egyik em-
lített egyezménynek sem volt részese, Franciaország az 
USA-val való kapcsolatának megszilárdítására törekedett. 
Ebből a célból Aristide Briand, francia külügyminiszter 
1927. április 6-án nyílt levélben arra kérte fel az Egyesült 
Államokat, hogy a két állam bilaterális megállapodásban 
mondjon le a háború alkalmazásáról egymás közötti vi-
szonyaikban.10 

A francia javaslatra az USA külügyminisztere, Frank 
B. Kellogg 1927. december 28-án adott válaszában kifej-
tette, hogy „sokkal előnyösebbnek látná, ha a világ ösz-
szes főhatalmai mondanának le kölcsönös nyilatkozatban 
a háborúról mint nemzeti politikájuknak eszközéről”.11 
Az Egyesült Államok tehát egy sok állam számára nyitva 
álló, multilaterális paktumot kívánt létrehozni. Az USA el-
képzelésére reagálva, Franciaország 1928. január 5-én azt 
ajánlotta, hogy „a két állam kormánya kössön egymással 
szerződést, amellyel maguk között lemondanak minden 
támadó háborúról, és kijelentik, hogy a közöttük felme-
rülő bármily természetű viszályok elintézésére csak békés 
eszközöket fognak igénybe venni. Az ezen szerződéshez 
való csatlakozásra azután hívják fel a világ összes hatal-
mait.”12 Kellogg január 11-én válaszában jelezte a francia 
kormány felé, hogy nem ért egyet a megállapodás táma-
dó háború kizárására való leszűkítésével, valamint azzal, 

hogy a többi nagyhatalmat kész megállapodás elé állítsák. 
A külügyminiszter szerint a szerződésnek a háborúról való 
lemondásról általánosságban kellene rendelkeznie, a be-
vonni kívánt államoknak pedig lehetőséget kellene adni, 
hogy kifejthessék véleményüket a megállapodásról.13

A két állam végül megállapodott abban, hogy többolda-
lú szerződést kötnek, mely a háború eszközéről való általá-
nos lemondást tartalmazza majd, nem korlátozva a megál-
lapodást pusztán a támadó háborúkra. Ennek megfelelően 
1928. április 13-án négy nagyhatalom – Németország, az 
Egyesült Királyság, Olaszország és Japán – részére küld-
ték meg a megállapodás tervezetét, felhívva őket a szer-
ződésben való részvételre.14 Nem sokkal ezután további 
kilenc állam – Belgium, Csehszlovákia, Lengyelország, 
India, Ausztrália, Kanada, az Ír Szabadállam, Új-Zéland 
és Dél-Afrika – bevonására került sor. 1928. augusztus 
27-én így összesen tizenöt állam részvételével került sor 
a paktum aláírására, mely 1929. július 24-én lépett hatály-
ba, a szükséges megerősítések megtörténtét követően.15 

A megállapodás szerződő feleinek száma ezt követően 
is folyamatosan emelkedett, 1928 és 1934 között az el-
sőként aláíró 15 államon kívül csaknem 50 állam vált a 
szerződés részesévé.16 Ezek közé tartozott hazánk is, mely 
1929. február 14-én, Budapesten írta alá a szerződést, a 
megerősítő okiratot pedig 1929. július 23-án tette le az 
Egyesült Államok kormányánál.17 A paktum tehát széles 
körű támogatottságra tett szert, az akkoriban „létező 67 ál-
lamból 63 ratifikálta, beleértve az összes nagyhatalmat”.18

2. 2. A paktum tartalma 

Tartalmát tekintve a paktum meglehetősen rövid, érdemi 
része mindössze három cikkből áll.19 Mindazonáltal érde-
mes kitérni az egyezmény preambulumában foglaltakra is, 
ugyanis már a bevezető rész rögzíti, hogy a szerződő felek 
népeik közötti békés és barátságos viszonyok állandósítá-
sa érdekében a háborúról mint a nemzeti politika eszkö-
zéről lemondanak, egymás közötti viszonyaikban ezentúl 
csak békés eszközöket alkalmaznak. A felek továbbá e be-
vezető részben kifejezik az iránti reményüket, hogy „pél-
dájuktól felbátorítva a világ összes többi nemzetei hozzá 
fognak járulni ezekhez az emberies törekvésekhez”.20

E célkitűzések rögzítését követően a szerződés első és 
második cikke az alábbiakat rögzíti:

„I. Cikk. A Magas Szerződő Felek népeik nevében ün-
nepélyesen kijelentik, hogy a háborúnak a nemzetközi 
viszályok elintézése céljából való igénybevételét elíté-
lik, s egymáshoz való viszonyukban erről mint a nem-
zeti politika eszközéről lemondjanak.
II. Cikk. A Magas Szerződő Felek elismerik, hogy a 
közöttük esetleg felmerülő bármely természetű vagy 
eredetű vitáknak vagy nézeteltérésnek megoldását 
vagy elrendezését mindenkor csak békés úton szabad 
keresni.”21

A paktum harmadik cikke tulajdonképpen már záró ren-
delkezésnek is tekinthető, mivel ebben szerepel a szer-
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ződés megerősítésének követelménye, valamint a hatály-
balépés meghatározása. Ez utóbbi akkor valósul meg, 
„mihelyt minden megerősítő okirat letétetik Washington-
ban”.22 Ezt követően a szerződés deklarálja nyílt jellegét, 
vagyis azt, hogy a megállapodás „a világ minden más Ha-
talmának csatlakozása végett, a szükségesnek mutatkozó 
ideig nyitva fog állani”.23 A csatlakozó államok tekinteté-
ben a hatálybalépés szintén akkor következik be, amikor 
megerősítő okmányaikat leteszik Washingtonban.24 

A paktum szövegéből jól látható, hogy a szerződő felek 
a szerződés megszegéséhez nem fűztek semmiféle szank-
ciót. Erre nézve az egyezmény preambuluma csupán any-
nyit mond ki, hogy a szerződésszegőt meg kell fosztani 
a szerződésből folyó előnyöktől.25 Ehhez kapcsolódóan a 
paktum tárgyalása során Kellogg kifejtette, hogy az egyik 
fél szerződésszegése a többi szerződő felet felszabadítja 
az egyezményben vállalt kötelezettségük alól.26

A paktum betartása kikényszerítési mechanizmus, 
valamint a betartást ellenőrző testület hiányában azon a 
reményen alapult, hogy a diplomácia eszközei és a köz-
vélemény súlya elegendő visszatartó erőt jelent majd a 
szerződés megszegésével szemben.27 Ahogy Faluhelyi 
Ferenc is írja: „Ennek a szerződésnek betartása, Kellogg 
szerint is a nemzeteknek ünnepélyes ígéretére és becsüle-
tére van bízva és ez ígéretnek szilárdságát a közvélemény 
és a világ nagy erkölcsi erői fogják biztosítani.”28 Kellogg 
az amerikai Szenátus előtt tartott beszédében pontosan 
ki is fejtette ennek okát: véleménye szerint egyetlen ál-
lam sem írná alá a szerződést akkor, ha szankcionálnák a 
megállapodás megsértését, vagy ha ennek kérdését külön 
szerv döntené el.29 

Nem a szankciók kérdése volt az egyetlen, amelyről 
a szerződés nem rendelkezett. Az előkészítő tárgyalások 
során számos kérdés merült fel arra nézve, hogy a megál-
lapodás pontosan milyen háborúkat tilt, mennyiben érinti 
az önvédelem kérdését, a locarnói szerződés, valamint a 
Nemzetek Szövetségének Egyezségokmánya rendelke-
zéseit.30 Mivel a megállapodás maga ezekről semmit sem 
mondott, ezért az államok erre nézve saját álláspontot 
alakítottak ki, melyeket a szerződés tervezetére reagálva 
különféle jegyzékek formájában ki is fejtettek. A továb-
biakban e megjegyzések ismertetésére kerül sor.31

3. A paktumhoz fûzött nyilatkozatok

A tárgyaló államok közül elsőként Franciaország fűzött 
megjegyzéseket a szerződés tervezetéhez. Az állam 1928. 
március 30-án levélben fejtette ki véleményét egyes kér-
désekről, többek között a szerződés megszegéséről, az 
önvédelem jogáról, valamint a megállapodás locarnói 
szerződéssel és a Nemzetek Szövetségének Egyezség-
okmányával való kapcsolatáról. Az első kérdésre nézve 
Franciaország kifejtette, hogy véleménye szerint, ha egy 
szerződő fél nem tartja meg a szavát és háborút alkalmaz, 
akkor a többi szerződő fél feloldást nyer a megállapodás 
alól. Az önvédelem jogával kapcsolatban az állam azon az 
állásponton volt, hogy a megállapodás nem vonja meg a 
szerződő felektől az önvédelem jogát,32 vagyis ilyen eset-

ben a háború nem tilos. A harmadik kérdést tekintve pedig 
Franciaország leszögezte, hogy a paktum nem érinti sem 
az Egyezségokmányt, sem a locarnói szerződést, azok 
rendelkezéseit nem csorbítja, sőt nem befolyásolja a Fran-
ciaország által kötött semlegességi szerződéseket sem.33 

1928. június 23-án az Egyesült Államok is jegyzékben 
foglalt állást a felmerülő kérdésekről, melyben az állam 
rögzítette, hogy a megállapodás nem vonja el és nem kor-
látozza az önvédelem jogát. Az amerikai álláspont értel-
mében az önvédelmi jog minden, az állam területe ellen 
intézett támadással vagy betöréssel szemben való védeke-
zési jogosultságot magában foglal, ráadásul nem korláto-
zódik csupán egy adott állam területére, hanem azt jelenti, 
hogy az államnak joga van lépéseket tenni minden eset-
ben, ha érdekei vagy jogai védelme érdekében azt szüksé-
gesnek érzi. Az önvédelmi jog alkalmazását indokolhatja 
az állam területét ért konkrét támadás, sőt bármely olyan 
esemény megelőzése is, amely veszélyeztetheti az állam 
valamilyen jogát vagy érdekét. Az USA véleménye sze-
rint ilyen esetben a szükséges válaszlépések meghatáro-
zása mindenkor az állam döntésétől függ. Az Egyesült Ál-
lamok ezen felül azt is rögzítette, hogy egyik szerződő fél 
sem köteles fellépni a szerződés megszegőjével szemben, 
továbbá, hogy nincs összeütközés a paktum és a locarnói 
szerződés között, és a paktumban foglaltak nem állnak el-
lentétben a Nemzetek Szövetsége Egyezségokmányából 
fakadó jogokkal és kötelezettségekkel sem.34 

A szerződésbe először bevont államok közül Németor-
szág 1928. április 27-i jegyzékében fejtette ki véleményét a 
paktumról. Ebben az állam rögzítette, hogy a megkötendő 
egyezmény az előzetes nemzetközi szerződésekből – ért-
ve ez alatt a Nemzetek Szövetségének Egyezségokmányát 
és a locarnói szerződést – eredő nemzetközi kötelezettsé-
geket, valamint az államok természetes önvédelmi jogát 
nem érinti. Ezen felül a német kormány szerint magától 
értetődő, hogy a szerződést megszegő féllel szemben fel-
éled minden hatalomnak a joga arra, hogy a háború eszkö-
zével vegyen magának elégtételt. Az állam továbbá annak 
a reményének is kifejezést adott, hogy a békeegyezmény 
révén elérhetővé válik az általános lefegyverzés, valamint, 
hogy „az egyezmény módot és ösztönzést is fog adni azon 
békés eszközöknek a kiépítésére, amelyek az államok kö-
zötti viszályoknak elsimítására nélkülözhetetlenek”.35

Május 19-én az Egyesült Királyság is kifejtette véle-
ményét, melyben saját magára nézve azt rögzítette, hogy 
„a brit birodalomnak vannak olyan határterületei, ame-
lyekhez különös érdekei fűződnek, és amely területeknek 
védelméhez való jogát magának fenntartja”.36 A megjegy-
zés egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy vannak a 
világnak bizonyos területei, melyek integritása és jóléte 
az Egyesült Királyság különleges és létfontosságú érde-
két képezi az állam békéje és biztonsága szempontjából. 
E területek ügyeibe való beavatkozást az angol kormány 
nem engedheti meg, éppen ezért a területek támadásoktól 
való védelmét az Egyesült Királyság önvédelemnek tekin-
ti.37 Július 30-án az angol alsóházban tartott beszédében 
Chamberlain ezt a nyilatkozatot brit Monroe-doktrínának 
nevezte, s leszögezte, hogy az „korántsem agresszív, cél-
ja csupán csak az, hogy ezektől a területektől távol tart-
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sa idegen államoknak a támadását, úgy ahogy az eredeti 
Monroe-doktrína is a dél- és közép-amerikai államoktól 
igyekezett az európai államoknak támadásait elhárítani”.38

A megjegyzésekből a többi állam sem maradt ki, Olasz-
ország, Japán, Új-Zéland, az Ír Szabadállam, Kanada, 
Ausztrália, Csehszlovákia, Lengyelország, Belgium, India 
és Dél-Afrika is kifejezte hozzájárulását a paktumhoz, va-
lamint minden állam kifejtette, hogy véleményük szerint 
a paktum nem érinti az Egyezségokmányban és a locarnói 
szerződésben foglaltakat, továbbá semmiféle tekintetben 
nem korlátozza vagy gyengíti az önvédelem jogát. Min-
den szerződő fél egyetértett abban, hogy az egyes államok 
teljes szabadságot élveznek abban, hogy szükségleteik és 
akaratuk szerint megvédjék magukat a támadásokkal és az 
idegen megszállásokkal szemben.39 

A fenti nyilatkozatokból kiolvasható, hogy a résztvevő 
államok különös figyelmet szenteltek az önvédelem kér-
désének. E tekintetben fontos megjegyezni, hogy az ön-
védelem körébe a korabeli szokásjog a megelőző csapást 
is beleértette.40 A preemptív, azaz konkrét támadás nélkül 
alkalmazott önvédelem az 1837-es Caroline-ügytől kezd-
ve41 elfogadott volt a nemzetközi jogban.42 Az önvédelem 
ilyen tág értelmezése a szerződésre nézve jelentős követ-
kezménnyel járt: ennek köszönhetően a paktum jelentős 
rést kapott. E körülmény ugyanis lehetőséget adott arra, 
hogy a szerződő felek megelőző önvédelemre hivatkoz-
va – a Webster-formulában meghatározott azonnalisági, 
szükségességi és arányossági követelmények teljesülése 
esetén – akár konkrét támadás nélkül, pusztán annak ve-
szélye esetén fellépjenek a feltételezett támadóval szem-
ben.43

4. A nyilatkozatok megítélése

Ahogy az a bevezetőben ismertetésre került, a szerződő 
felek által kifejtett megjegyzéseket a témakör kutatói elté-
rően ítélik meg. Véleményem szerint a szakirodalomban 
létező álláspontok két fő csoportba sorolhatók: az első a 
megjegyzéseket fenntartásnak minősíti, a második pedig 
értelmezésnek.44 A továbbiakban annak kifejtésére kerül 
sor, hogy álláspontom szerint melyik a helytállóbb az em-
lített két kategória közül.

A megjegyzéseket fenntartásnak tekintő vélemények 
megítéléséhez a fenntartás fogalma szolgálhat kiinduló-
pontként. A definíciót kodifikációs szándékkal elsőként 
a Harvard Egyetem szerződéstervezete foglalta írásba,45 
mely szerint a fenntartás olyan írásbeli nyilatkozat, mely-
lyel egy állam a szerződés aláírásakor, ratifikálásakor vagy 
a szerződéshez való csatlakozáskor a megállapodásban ré-
szes féllé válásának feltételeként specializál bizonyos ren-
delkezéseket, ily módon korlátozza a szerződés hatályát 
az adott államra történő alkalmazása tekintetében.46

A fenti definíció alapján a szóban forgó megjegyzése-
ket három szempontból kell megvizsgálni ahhoz, hogy 
eldönthető legyen, hogy azok fenntartásnak minősül-
nek-e vagy sem. Egyrészt vizsgálat alá kell vonni a meg-
jegyzések megtételének módját és időpontját, másrészt 
a nyilatkozatok tartalmát, harmadrészt pedig az államok 

szándékát, vagyis azt, hogy milyen célból tették a nyilat-
kozatokat. Az első kérdéskört tekintve leszögezhető, hogy 
az államok a szerződés aláírását megelőzően, a kézhez 
kapott tervezetre reagálva, diplomáciai jegyzék formájá-
ban fejtették ki véleményüket. Ez a fenntartás fogalmában 
meghatározott időpontok közül egyiknek sem felel meg, 
ráadásul az egyezménytervezet szerint az aláíráskor tett 
fenntartást a ratifikáláskor meg kell erősíteni,47 melyre a 
paktum esetében egyik állam részéről sem található uta-
lás. Sőt az Egyesült Államok részéről történő megerősítés 
időpontjában – 1929. január 15-én – az USA kifejezetten 
kimondta, hogy a megerősítés fenntartások és feltételek 
nélkül történt, s ezt az állam közölte is a többi szerződő 
féllel.48 

A megjegyzések megtételét illetően tehát úgy tűnik, 
hogy nem fenntartásokról van szó. Fontos azonban kitér-
ni a korábban említett két további kritériumra, vagyis a 
megjegyzések tartalmára, valamint a szerződő felek szán-
dékára. A nyilatkozatok tartalmát tekintve azok mindegyi-
ke – más-más megfogalmazással ugyan, de – azt fejezte 
ki, hogy önvédelmi helyzetben az adott állam nem tekinti 
tilosnak a háború alkalmazását. E nyilatkozatok megté-
telének célja nyilvánvalóan az volt, hogy az egyezmény 
hatálya alól kivonják az önvédelem esetét, s ezáltal kor-
látozzák a szerződés hatályát. Ebből a szempontból azon-
ban felmerül egy fontos körülmény: szenátusi beszédében 
Kellogg kifejtette, hogy az egyezmény az államok nyilat-
kozatai nélkül sem vonja el, vagy korlátozza az önvédelem 
jogát, ugyanis e jog „minden szuverént elválaszthatatlanul 
megillet és implicite minden szerződésbe beleértendő”.49 
A külügyminiszter szerint minden állam szabadságot él-
vez arra, hogy védekezzen mindenféle támadással vagy 
megszállással szemben – szükség esetén akár háború ré-
vén is –, mégpedig időtől és a szerződés rendelkezéseitől 
függetlenül.50 Azaz minden nemzet a szerződéstől függet-
lenül bármikor megvédheti a területét támadástól vagy in-
váziótól és az állam kizárólagosan maga jogosult eldönte-
ni, hogy a körülmények alapján önvédelem érdekében a 
háború eszköze szükséges-e.51

Kellogg beszédéből álláspontom szerint az a következ-
tetés vonható le, hogy a szerződés hatályát a kezdemé-
nyezők eleve nem is kívánták kiterjeszteni az önvédelem 
esetére. Azaz úgy kívánták megállapodásba foglalni a há-
borúról való lemondást, hogy az ne érintse az önvédelmi 
jog gyakorlását. Ebből fakadóan az önvédelem joga a pak-
tum alóli implicit kivételként is tekinthető, melyre az a ko-
rábban említett körülmény is utal, hogy egy szerződő fél 
szerződésszegése esetén a többi fél „felmentést nyert” a 
szerződés betartása alól.52 Ugyanakkor felmerül a kérdés, 
hogy, ha az önvédelmi jog, mint szerződés alóli kivétel 
ilyen jelentős, akkor miért nem jelenik meg szövegsze-
rűen a paktumban? Véleményem szerint ennek két lehet-
séges oka van. Az első, hogy Kellogg nem találta definiál-
hatónak az önvédelem fogalmát. Szenátusi beszédében a 
külügyminiszter többször is hangoztatta, hogy véleménye 
szerint az agresszió, az agresszor, és az önvédelem fogal-
ma sem határozható meg pontosan.53 A fogalmi nehézsé-
geken felül az önvédelem explicit megjelenésének hiánya 
ugyanakkor azzal is indokolható, hogy mivel e jogot min-
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den állam természetes jogának tekintették – mely magá-
tól értetődően, külön említés nélkül is beleértendő minden 
szerződésbe –, szükségtelennek tartották ennek szöveg-
szerű rögzítését a paktumban.54

Bármi is volt a valódi oka annak, hogy a megállapodás 
nem nevesíti a háború tilalma alóli kivételként az önvéde-
lem esetét, Kellogg beszédéből úgy vélem, egyértelműen 
kitűnik, hogy az önvédelmi jog a paktumban foglaltaktól 
függetlenül gyakorolha-
tó, vagyis arra nem terjed 
ki a szerződés hatálya. Ezt 
erősíti Kellogg Szenátus 
előtt tett azon kijelentése 
is, hogy a szerződés ugyan-
azt a hatást fejti ki a felek 
jegyzékei nélkül is, azaz 
meghagyja az önvédelem 
jogát anélkül, hogy az álla-
moknak ezt nyilatkozatban 
kellene rögzíteniük. Már-
pedig a szerződés hatályá-
nak korlátozása fenntartás 
révén csak olyan kérdés-
körre nézve képzelhető el, 
melyre a szerződés egyéb-
ként kiterjed. Ennélfogva 
az önvédelemre utaló nyi-
latkozatok véleményem 
szerint nem tekinthetőek 
fenntartásnak.56

Mindezeken felül van 
egy további körülmény, 
mely véleményem szerint 
megcáfolja a nyilatkozatok 
fenntartásjellegét. A nem-
zetközi szerződések tar-
talmát illetően ugyanis 1928-ban az abszolút integritás 
elve érvényesült.57 Ez azt jelentette, hogy a szerződésnek 
ugyanolyan tartalommal kellett vonatkoznia minden szer-
ződő félre. Ez a fenntartások tekintetében azt a következ-
ményt vonta maga után, hogy egy adott fél fenntartását az 
összes többi félnek el kellett fogadnia,58 ellenkező esetben 
a fenntartást tevő nem vált a szerződés részesévé. Azaz 
a megjegyzések fenntartásként történő minősítése ese-
tén azok valamennyi fél elfogadását igényelték volna. Ez 
esetben az Egyesült Királyság nyilvánvalóan nem válha-
tott volna részes féllé, hiszen nyilatkozata ellen számos 
állam tiltakozott.59 Az állam szerződő felek közül történő 
kizárására azonban ennek ellenére nem került sor, mely 
tényező véleményem szerint tovább erősíti azt a kijelen-
tést, hogy a vizsgált megjegyzések nem fenntartások.

Ezzel a jegyzékek megítélése témakörének azonban 
csak egy része került megválaszolásra. Szükséges kitér-
ni még arra a kérdésre, hogy a megjegyzések a szerző-
dés értelmezésének tekinthetőek-e. E felfogás szerint a 
Briand–Kellogg-paktumhoz fűzött nyilatkozatokban az 
államok pusztán kifejtik, hogy miként értelmezik a hábo-
rúról való lemondást. Ezt a nézőpontot fejtette ki Kellogg 
a paktum aláírását követő amerikai szenátusi tárgyaláso-

kon.60 A tárgyalásokon a külügyminiszternek azt a kérdést 
tették fel, hogy mi az álláspontja a megjegyzések hatására 
nézve, véleménye szerint ezek fenntartások-e, s jelente-
nek-e bármilyen változást a szerződésre nézve? Kellogg 
válaszában kifejtette, hogy véleménye szerint a jegyze-
tekben nincs semmi, ami módosítaná a szerződést, vagy 
arra nézve változást jelentene.61 Szerinte a megjegyzések 
a szerződés értelmezésének keretei között maradnak, és 

a feleknek csupán az ezzel 
kapcsolatos álláspontját 
tükrözik. Kellogg tehát úgy 
vélte, hogy egyetlen állam 
sem tett fenntartást,62 épp 
ellenkezőleg: a levelekben 
az államok olyan – saját 
álláspontjuk tükröző – egy-
oldalú nyilatkozatokat tet-
tek, melyek nem bírnak a 
fenntartások erejével, hi-
szen a paktum szövegét 
érintetlenül és változatlanul 
hagyják. Ezzel egyidejűleg 
a külügyminiszter azt is 
kimondta, hogy a jegyze-
tekben kifejtettek lényeges 
és elválaszthatatlan részét 
képezik a szerződésnek, 
ugyanis ezek a megállapo-
dás hivatalos értelmezését 
adják, s így a felekre nézve 
kötelezőek.63 

Jómagam a fentiekkel 
egyetértve úgy vélem, hogy 
a megjegyzések valóban 
közelebb állnak az értel-
mező funkcióhoz, mint a 

fenntartásokhoz. Álláspontom szerint a jegyzékek mai fo-
galommal élve értelmező nyilatkozatnak volnának tekint-
hetők. E deklarációkra nézve a Nemzetközi Jogi Bizottság 
2011-ben elfogadott Gyakorlati Útmutatója64 ad iránymu-
tatást. A dokumentumot nem kívánom alkalmazni a pak-
tumhoz fűzött megjegyzésekre, azonban a benne foglalt 
fogalom az értelmező nyilatkozatokra nézve segítséget 
nyújthat a jegyzékek jellegének megértéséhez. A doku-
mentum értelmében az értelmező nyilatkozat „olyan állam 
vagy nemzetközi szervezet által tett, bárhogyan kifejezett 
vagy nevezett egyoldalú nyilatkozatot jelent, amellyel az 
állam vagy a szervezet tisztázza vagy pontosítja a szer-
ződés egy rendelkezésének vagy egyes rendelkezéseinek 
jelentését vagy hatályát.”65 

Fontos leszögezni, hogy az értelmező nyilatkozat, azaz 
interpretative declaration kifejezést a korabeli szakiroda-
lom nem használta, ugyanakkor más hasonló kifejezések 
már megjelentek. André N. Mandelstam például kormá-
nyok értelmezéséről és egyoldalú értelmezésekről (inter-
prétations unilatérales) beszélt,66 Robert H. Ferrell pedig 
az értelmező jegyzet és az egyoldalú nyilatkozat (unila-
teral declaration) kifejezéseket használta.67 Az egyoldalú 
értelmezés tehát már az 1920-as, ’30-as években is ismert 
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(New York, 1856. december 22. – St. Paul, 1937. december 21.)55
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és alkalmazott eszköz volt, így a megjegyzések e kategóri-
ába történő besorolása véleményem szerint helytálló.

Ebből a szempontból még egy kérdést érdemes meg-
vizsgálni, mégpedig azt, hogy értelmezésként történő 
minősítés esetén a jegyzékekben foglaltak vajon minden 
szerződő félre nézve kötelezőek-e. A Harvard Egyetem 
egyezménytervezetének függeléke szerint az az értelme-
zés, mellyel a felek mindegyike egyetért, a szerződés ér-
telmezése tekintetében megegyezésnek minősül, és ilyen-
ként minden szerződő fél tekintetében alkalmazandó. 
Ennek különösen akkor van jelentősége, ha a szerződés 
szövege nem teljesen egyértelmű. Ebben az esetben a fe-
lek akarata, vagy az egyezménnyel elérni kívánt céljuk a 
szerződés preambulumából, vagy a tárgyalások során ki-
dolgozott anyagokból, jegyzékekből ismerhető meg.68 Ez-
zel kapcsolatban Philip Marshall Brown is kifejti, hogy 
véleménye szerint a megállapodások értelmezése szem-
pontjából a legfontosabb igazodási pont a szerződő felek 
szándéka, mely megjelenhet jegyzetek, nyilatkozatok, ér-
telmezések formájában, akár a ratifikációt megelőzően, a 
tárgyalások során is.69

Véleményem szerint ez a helyzet áll fenn a Briand–
Kellog-paktumhoz fűzött jegyzékekben foglalt egyoldalú 
értelmezések esetében is. A szerződő felek ugyanis – a 
brit Monroe-doktrína kivételével70 – egyetértésüket fejez-
ték ki az önvédelmi jog, valamint a Nemzetek Szövetsége 
Egyezségokmánya és a locarnói szerződés érvényben ma-
radásának kérdésére vonatkozóan.

Mindezek alapján az a véleményem, hogy a szerződő 
felek által a paktum előkészítése során tett megjegyzések 
egyoldalú értelmezésnek tekinthetőek, s a fent említett 
egyetlen kivétellel minden részes félre nézve a szerződés 
kötelező, kiegészítő részét képezik.

5. Záró gondolatok

A Briand–Kellogg-paktum széles körű támogatottsága 
ellenére a szakirodalomban olvasható egyes vélemények 
szerint nem tudta betölteni a neki szánt szerepet, ugyan-
is nem sikerült kiiktatnia a háborút a politika eszköztárá-
ból.71 Az ezen a véleményen lévő szerzők szerint az 1930-
as évek eseményei – többek között Mandzsúria Japán 
általi lerohanása 1931-ben,72 Abesszínia olasz megszállá-
sa 1935-ben, 1939-ben a német betörés Lengyelországba, 
a orosz támadás Finnország ellen,73 majd a borzalmas má-
sodik világháború – nyilvánvalóvá tették, hogy a háború 
tilalmának megvalósulását tekintve a szerződés nem tud-
ta elérni a célját.74 Ennek fő okaként Henry Cabot Lodge 
például a paktumhoz fűzött megjegyzéseket jelöli meg, 

utalva arra, hogy a felek által meghatározott értelmezés 
megfosztotta a paktumot annak lényegétől, s a nyilatkoza-
tok a megállapodást teljesen hatástalanná tették.75 

A paktumot teljes kudarcként leíró kijelentések véle-
ményem szerint nem helytállóak. Igaz ugyan, hogy az 
1930-as és ’40-es évek eseményeit az egyezmény nem 
tudta megakadályozni, azonban más szempontból jelentős 
mérföldkőnek tekinthető. Egyrészt azért, mert a paktum 
sikeresen vonta be az Egyesült Államokat egy európai 
államokkal kötött megállapodásba, melyet sem a Nem-
zetek Szövetségének Egyezségokmánya, sem a locarnói 
szerződés nem tudott elérni. Másrészt a szerződésben 
megfogalmazott elvek alapot adtak arra, hogy a második 
világháborút követően sor kerüljön a háborús bűnösök fe-
lelősségre vonására. A háború tilalmára építve határozták 
meg ugyanis a béke elleni bűntett fogalmát, mely alapján 
a nürnbergi és a tokiói Nemzetközi Katonai Törvényszék 
felelősségre vonhatta a második világháborút kirobbantó 
vezetőket.76 Az ítéletek megállapították, hogy bár a béke 
elleni bűncselekmény szövegszerűen csak az 1945. évi 
londoni megállapodásban jelent meg, azonban valójában 
már a Briand–Kellogg-paktum óta létező kategóriáról van 
szó, melynek megsértése nemzetközi bűncselekményt va-
lósított meg.77 

A paktum a háború és az általános nemzetközi jog tör-
ténete szempontjából még egy okból kifolyólag mérföld-
kőnek tekinthető.78 Az egyezmény ugyanis igen fontos 
lépés volt az erőszak tilalmának kimondása felé vezető 
úton, melyre végül az Egyesült Nemzetek Alapokmá-
nyának 2. cikk 4. bekezdésében került sor. E rendelkezés 
ugyanakkor véleményem szerint nem helyezte hatályon 
kívül a paktumot.79 Hasonló állásponton van Ian Brown-
lie, aki szerint a Briand–Kellogg-paktum ma is hatályban 
van, s támogatja, erősíti az Alapokmányban foglaltakat, 
azonban attól elkülönülten, az erőszak alkalmazásának 
korlátot szabó, független jogi dokumentumként létezik.80

Összességében tehát elmondható, hogy a paktum sike-
reket ért el,81 még ha nem is abban a tekintetben, ahogy 
azt megálmodói eredetileg elképzelték. A szerződés ki-
emelt jelentőségében véleményem szerint igen fontos sze-
repe volt a paktumhoz fűzött megjegyzéseknek, melyek 
nélkül feltehetőleg nem lehetett volna keresztülvinni a 
megállapodást. Ahogy azt Kellogg is kifejtette, elenged-
hetetlen volt a háború tilalmának értelmezését az egyes 
szuverén államokra bízni, ellenkező esetben valószínűleg 
nem került volna sor a szerződés aláírására.82 Ennek okán 
a résztvevők nyilatkozatai – melyek álláspontom szerint 
értelmező funkciót töltenek be – hozzájárultak a paktum-
ban való széles körű részvétel biztosításához, s egyúttal a 
megállapodás sikeréhez.



66

Takó, Dalma
Kommentare zum Briand–Kellogg-Pakt
(Zusammenfassung)

Ein völkerrechtlicher Vertrag zur Ächtung des Krieges 
wurde am 27. August 1928 in Paris unterzeichnet. Dieser 
Vertrag ist als Briand–Kellogg-Pakt oder Pariser Pakt be-
kannt. Die unterzeichnenden Staaten verzichteten darauf, 
den Krieg als nationales politisches Instrument zu machen. 
Sie schworen, in Zukunft Streitigkeiten friedlich zu lösen. 
Bedeutende Vorarbeiten gingen der Unterzeichnung und 
dem Inkrafttreten des Abkommens voraus, während die 

Vertragsparteien ihre Ansichten zum Vertrag in verschie-
denen diplomatischen Noten zum Ausdruck brachten. Die 
Beurteilung das Wesen dieser diplomatischen Noten ist in 
der Literatur nicht einheitlich. Einige Autoren bezeichnen 
sie als Vorbehalte, andere als Interpretationen und einige 
beziehen die Note nur als neutrale Begriffe. Das Ziel des 
Aufsatzes ist es zu ermitteln, welche der oben genannten 
Aspekten als am besten geeignet angesehen ist.
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