MEMORANDUM

A MAGYAR KATONAI JOGI ÉS
HADIJOGI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

MMXX/IX.

AZ ELMÚLT HÓNAP HÍREI
Adócsalás, pénzmosás és korrupció a globális pénzügyi rendszer
rákfenéi egy ENSZ szakértői csoport szerint (EN)
Dalia Grybauskaitė, az International Financial Accountability, Transparency
and Integrity to Achieve the 2030 Development Agenda (FACTI Panel)
elnevezésű, magas-szintű szakértői csoport társelnöke szerint a korrupció és az
adóelkerülés gyakorlatilag féktelen. A világ kormányai éves szinten 500 milliárd
USD adóbevételt buknak el megközelítőleg a profit-átcsoportosítások miatt, 7
trilliónyi magánvagyon pihen adóparadicsomokban, az éves GDP 10%-át
offshore helyeken tartják. A pénzmosás mértékét éves szinten 1,6 trillió USD-re
becsülik. Ezen források illegális kezelése jelentős mértékben járul hozzá a
globális egyenlőtlenségekhez és a legkiszolgáltatottabbak hátrányba
kerüléséhez.
https://news.un.org/en/story/2020/09/1073442
Az első EU kiber-diplomáciai lépések (EN)
Július 30-án az EU Tanácsa először alkalmazott egyhangú döntéssel
szankcióként korlátozó intézkedéseket 6 magánszeméllyel és három
szervezettel szemben valamely EU tagország elleni kibertámadás
eredményeként.
https://ccdcoe.org/library/publications/si-vis-cyber-pacem-para-sanctionesthe-eu-cyber-diplomacy-toolbox-in-action/
Iszlám hadijog és nemzetközi humanitárius jog (EN)
Az indonéz származású Fajri Matahati Muhammadin cikke röviden bemutatja,
milyen neuralgikus pontokon látja szükségesnek az iszlám jog fejlesztését
ahhoz, hogy azok jogintézményei közeledhessenek egymáshoz.
https://opiniojuris.org/2020/09/29/islamic-laws-of-war-and-internationalhumanitarian-law-big-homework-for-islamic-jurists/
Az amerikai választási rendszer sérülékenysége és javítási
lehetőségei (EN)
Kim Zetter cikkének természetesen a már folyamatban lévő amerikai
elnökválasztás ad különös aktualitást. Az írás áttekinti 2000-től a különböző
választások óta felismert hibákat, hiányosságokat és a (meg nem) tett lépéseket.
Konklúziója nem túl bíztató, de álláspontja szerint a megoldás nem lehetetlen.
https://tnsr.org/2020/09/fixing-democracy-the-election-security-crisis-andsolutions-for-mending-it/

|1|

Korábbi fenyegetéseinek megfelelően az USA szankciókat vetett ki
az ICC két tisztviselőjére (EN)
Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság
(melynek statutúmát az USA mellett Oroszország és Kína sem ratifikálta) arra
törekszik, hogy kiterjessze a joghatóságát amerikai állampolgárokra is,
különösen az amerikai csapatok esetleges afganisztáni jogsértései miatt.
https://news.un.org/en/story/2020/09/1071572
Megúszhatná Trump, ha parancsot adna al-Assad megölésére?
(EN)
Az amerikai elnök korábbi feltételes kijelentése alapján a DefenseOne cikke azt
járja körül, hogy milyen szabályok vonatkoznak az USA belső jogában a külföldi
politikai vezetők életét célzó támadásokra.
https://www.defenseone.com/policy/2020/09/could-trump-assassinateworld-leader-and-get-away-it/168609/
ENSZ-reakció a szaúdi bíróság Jamal Khashoggi-ügyben hozott
ítéletére (EN)
2018 októberében a szaúdiak isztambuli konzulátusán egy nagyobb csoport
kivégezte a szaúdi rezsimmel szemben kritikus újságírót. Az események
kapcsán a Szaúd-Arábiában lefolytatott büntetőeljárásban végül 8 személyt
ítéltek 7 és 20 év közötti szabadságvesztés büntetésre. Az ENSZ emberi jogi
biztosának szóvivője szerint sokkal több elkövetővel szemben, sokkal
komolyabb ítélet lett volna igazságos.
https://news.un.org/en/story/2020/09/1071862

AJÁNLÓ
A bizonytalanság értékelése és kommunikációja a hírszerzésben a
döntéshozatal támogatására (EN)
A Hibrid Kiválósági Központ oldalán talált részletes jelentésben a NATO SAS
Research Technical Group jelentése és összefoglalója olvasható. Ajánlott
olvasmány mindazoknak, akiket érdekel, hogyan lehet megküzdeni a nem
megfelelő mennyiségű és minőségű információ mellett az elemző-értékelő
feladatokkal. A 20 részből álló könyvet számos ország tapasztalatai,
esettanulmányok és alkalmazott modellek teszik érdekes olvasmánnyá.
https://psyarxiv.com/vxh9r/
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Dr. Spitzer Jenő hadnagy
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság
Elérhetőségek:
1055 Budapest, Markó u. 27. III. em. 15-17/A.
Levelezési cím: 1525 Bp. Pf. 728.
Telefon: +36 (1) 332-5930/313
Fax: +36 (1) 332-5930/238
E-mail: hadijog[kukac]hadijog.hu
2020. október 20.
A hírlevélben foglalt vélemények, állásfoglalások nem tükrözik sem a Magyar Katonai és Hadijogi
Társaság, sem a Honvédelmi Minisztérium, sem a Magyar Honvédség hivatalos álláspontját, teljes
mértékben a szerkesztők véleményén alapul. Az idézett honlapok és hivatkozások a nyílt Interneten elérhetők,
dominánsan az EU és a NATO szövetséges országok területén működnek, megfogalmazott
állításaikkal, tartalmukkal kapcsolatban a szerkesztők szakmai és világnézeti forráskritikát javasolnak.
A Memorandum elsődleges célja a figyelemfelhívás, gondolatébresztés és tájékoztatás a katonai jog és hadijog
tekintetében is releváns témákban.
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