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           Előszó 
“A hírek a forradalmat” miatt gyűltünk össze, hogy létrehozzunk egy 

himalája felügyeleti ügynökséget a jogállamiság, a demokrácia és a 

szabadság megvalósításáért az új Kínában (1). Az elmúlt három évben Guo 

Wengui úr, Stephen Bannon úr és százmillió fegyvertársa elindította a 

"hirek forradalom" mozgalmat, A kínai nép és a nemzetközi közösség felé 

amelynek célja a Kínai Kommunista Párt gonosz és megtévesztésének 

feltárása.(2) CCP.  A himalája megfigyelő ügynökség egy civil szervezet, 

amelyet elvtársak hoztak létre önként és politikai egységek nélkül. A 

nemzetközi közösség a jogállamiság alapjaként és a jogállamiság 

társadalmaként ismeri el (3), és a nemzetközi jog védi; az Új Kína Szövetség 

(4) az, amely együttműködik a nemzetközi közösséggel az emberek 

szabadságának, garanciáinak védelme érdekében. gazdagságát és 

biztonságát, valamint megalapozza a kölcsönös tiszteletet és a közönséges 

kommunikációs hidat a fejlődés számára. 

 

 

A CCP teljes megszüntetése az igazságosság igénye 
 
A CCP a Kommunista Internacionálé által finanszírozott terrorista 



szervezet, amely Kína törvényes kormányát felforgatja. Kínai totalitárius 

uralma totális erőszakgá fejlődött az emberiség ellen: az emberi jogok 

figyelmen kívül hagyása, az emberi természet rombolása, a demokrácia 

taposása, a jogállamiság megszegése, a könnyek tépése szerződéseket, 

vérfürdőket Hongkongban és tibetiek meggyilkolását, exportkorrupciót, 

veszélyeztetik a világot, és még többet.  A CCP vírus (új korona vírus) 

biokémiai támadást indított a világ ellen, komolyan veszélyeztetve az 

emberi egészséget és a túlélést. Rendkívül bűnös, Olyan bűnösek, hogy 

Isten nem fog megbocsátani nekik!   

 

A CCP felszámolása megtöri a kínai nép rabszolgáinak rabságát.  A CCP 

nélküli Új Kínai Föderáció minden ember és a világ jólétéhez szükséges. 

 

      Új Kína Szövetség jövőképe 
 

Javasoljuk, hogy az Új Kína Föderáció hivatkozjon a nyugati demokratikus 

jogállamiság rendszerére és a megfelelő nemzetközi törvényekre, és a 

nemzetközi intézmények és a himalája felügyeleti ügynökségek közös 

felügyelete alatt alkotmányt alakítson ki és három különálló politikai 

rendszert hozzon létre. Az "egy személy, egy szavazat" új kormányt hoz 

létre (5). A választási és a felelősségre vonási rendszerek egymás mellett 

léteznek és hatékonyan működnek, hogy elkerüljék a hatalmas társadalmi 



nyugtalanságokat és az emberuralom katasztrófáit.  

 

Az új alkotmány (6) a következő tartalmat tartalmazza: 

一， Nemzeti szellem: az emberi jogok, a jogállamiság, a meggyőződés 

szabadsága, a szólás és a magántulajdon szabadsága szent és 

sérthetetlen. 

二， Törekedjen az állandó békére és a közös fejlődésre a világ népével. 

三， Az oktatás, az idősgondozás és az orvosi ellátás az emberek 

megélhetésének alapvető szükséglete, amelyet jogszabályokkal kell 

garantálni. Az oktatás az ország alapja. Bővítse az oktatásba történő 

befektetéseket, tanuljon a nyugati országok oktatásban rejlő 

előnyeiből, tartsa tiszteletben a tanárokat, és értékelje az oktatást 

és oktatást. Szinttől függetlenül mindenkinek joga van oktatáshoz. 

四， Védje a természetet és az állatökológiát, és minden összhangban él. 

五， Hongkong, Makaó, Tibet és más régiók esetében azonnal ki kell 

hirdetni a szigorúan végrehajtandó különös autonómia-előírásokat. 

Tajvan esetében fenntartjuk a jelenlegi helyzetet, bővítjük a 

kereskedelmet, folyamatosan fejlődünk és együtt boldogulunk. 

六， Elkobozz és visszaszerzi a Kínai Kommunista Párt Bandita csoportja 

által kifosztott vagyont (7), és adja vissza a gazdagságot az 

embereknek. 

七， Az új kormány létrehozása után amnesztiát hajtanak végre.  Kivéve 



a súlyos bűnözőket és az emberiség elleni bűnözőket. 

 

A Himalája Felügyeleti Ügynökség elkötelezettsége 

 
Az Új Kína Föderáció megalapításának bejelentése alkalmával a Himalája 

felügyeleti ügynökség ezennel ünnepélyesen megígérte: Tekintettel arra, 

hogy a CCP továbbra is állami hatalommal rendelkezik az emberek felett 

különféle szélsőséges ellenőrzések gyakorlására. Ez az intézmény minden 

előkészítést és külső kapcsolatot meg fog tenni az új kormány felállítása 

érdekében. Aktívan lépjen kapcsolatba azokkal az országokkal, politikai 

pártokkal, egyesületekkel és nemzetközi barátokkal, akik támogatják az új 

kormány felkészülését. És koordinálja az átmeneti kormány és köztük a 

kapcsolatot.  Irányítsa és biztosítsa az új kormány előkészületeinek 

zökkenőmentes és hatékony előrehaladását. 
 

A Himalája Felügyeleti Ügynökség mindig együtt fog működni a 

nemzetközi jogi felügyeleti ügynökségekkel az új kormány működésének a 

törvényekkel összhangban történő felügyelete mellett, ugyanakkor 

betartja a nemzetközi jogot és az új kormány törvényeit, és elfogadja a 

vonatkozó jogszabályok szigorú ellenőrzését nemzetközi jogi ügynökségek 

 

 



 

 

  

 A nyilatkozat kezdeményezője és készítője 
 
      A globális forradalom hírét közlő harcostárs 

Himalája Felügyeleti Ügynökség 

A Jogállamisági Alap elnöke: Mr. Kyle Bass 

A Jogállami Társaság elnöke: Stephen Bannon 

A Forradalom, a Jogállami Alap és a Jogállami Társaság kezdeményezője: 

                    Guo Wengui úr 

 

 

 

 

 

                      2020. június 4 

   

 

 

Melléklet (megjegyzések és kapcsolódó információk) 

 



(1) Himalája felügyeleti ügynökség 

A himalája felügyeleti ügynökség célja, hogy a nemzetközi közösséggel 

együttműködve törvényesen biztosítsa a kínai emberek biztonságát, 

gazdagságát, szabadságát és méltóságát, őrizze a kínai emberek jövőjét, és 

előmozdítsa az Új Kína Föderáció és az Világ közötti millenniumi békét. A 

"himalája" az igazi demokráciát, a jogállamiságot és a szabadságot 

képviseli Új-Kínában.   

Az intézmény a jogállamiság alapok és a jogállamiság társadalma alapján 

jön, ez egy hivatalos személyzetből álló és a nemzetközi jog által védett a 

civil társadalom. Mindig harmadik félként szolgál a platform és a híd 

kiépítésében a CCP nélküli Új-Kínai Föderáció és a világ között a 

fenntartható béke, nyitottság és átláthatóság, törvényi megfelelés és nyílt 

együttműködés elérése érdekében. Fejlesszen ki egy jogi, hír-, kulturális és 

pénzügyi ökoszisztémát, amely szorosan együttműködik az országokkal, és 

vizsgálja meg a fejlett internetes technológia használatának módjait és 

eszközeit a demokratikus rendszerek működésének átláthatóságának 

javítása, valamint a politika és a gazdaság működési költségeinek 

csökkentése érdekében.   

A tengerentúlon alapuló nonprofit szervezetként ez az intézmény 

elfogadja a kínai nép által megválasztott új kínai kormányt, és 

megállapodást kötött az Egyesült Államok kormányával. A szigorú jogi 

megszorítások, ideértve a büntetési mechanizmusokat is, biztosítják, hogy 



harmadik fél nem kormányzati szervezetként hosszú távú, hatékony, 

átlátható és tisztességes felügyeletet biztosítson Új-Kínában a demokrácia, 

a szabadság és a jogállamiság területén. Azokat a szervezet tagjait, akik 

megszegik az előírásokat, az Egyesült Államok, az új kormány, ez az 

ügynökség és a nemzetközi felügyeleti ügynökségek négy jogi eljárása 

kiszabja a legsúlyosabb büntetésekkel. 

Tekintettel arra a tényre, hogy "1989. június 4-e" a legnagyobb és 

legbefolyásosabb demokratikus tiltakozó mozgalom a korabeli kínai 

történelemben, ez az intézmény ezt a különleges napot választotta, hogy 

ünnepélyesen kiadja az Új Kína Szövetségi Nyilatkozatot a világ számára, 

amelynek nagy jelentősége. 

(2)  A CCP gonosz természete 

Az 1949-es hatalomra kerülése óta a CCP számos tragikus politikai 

kampányt indított: földreform, ellenforradalmárok elnyomása, nagy ugrás, 

kulturális forradalom, családtervezés és egyéb gonosz gyakorlatok, 

amelyek százmilliók rendellenes halálát okozták.  Ami még eltúlzottabb, 

hogy évezredeken keresztül tönkretették Kína hagyományos erkölcsi 

kultúráját. Megsemmisítette az elit osztályt Kínában és megsemmisítette 

az elitet létrehozó társadalmi alapot. 

A Kínai Kommunista Párt a “1989.06.04.” során elnyomta a Tienanmen 

téren a diákok és az állampolgárok mészárlását. Ezt követően a CCP 

megcsalta az Egyesült Államok és más nyugati országok bizalmát, és 



csatlakozott a Kereskedelmi Világszervezethez. A CCP tolvajcsoportja a 

kínaiak olcsó munkaerejének kiaknázása, valamint az erőforrások és a 

környezet teljes szennyezése és tönkretétele árán fejlesztette a gazdaságot, 

ahelyett, hogy megosztotta volna az emberekkel a felhalmozott gazdasági 

vagyon nagy mennyiségét, ellopta és átruházta a vagyont a tengerentúlra, 

törvénytelen gyermekeiknek adták, Szeretőik és ügynökeik kezében. 

A CCP figyelmen kívül hagyja a törvényeket és igazságszolgáltatás. hogy 

hamisan uralkodik az országon, gonosz erőkkel uralkodik az országon, 

rendőri nyomozással uralkodik az állam felett, korrupcióval uralkodik az 

állam felett. A magánvállalkozók vagyonának illegális sikkasztása és 

elkobzása. Ez sérti Hongkong ígéretét, miszerint egy ország, két rendszer 

50 évig változatlan Kegyetlenül elnyomta, megkínozta és megölte a 

szabadságot és a demokráciát őrző hongkongi embereket a hongkongi 

emberek. A fegyverek terjeszkedése és a háborús előkészületek 

fenyegetést jelentenek a szomszédos országok megfélemlítésére; mi több, 

korlátlan hadviselést folytatnak olyan biológiai vírusok kifejlesztése 

érdekében, amelyek ártanak az embereknek, elfedik az igazságot, és a 

vírust a világ több mint 180 országába és régiójába terjesztik, emberek 

millióit okozva, megbetegszik. Ártatlan civilek százezreit gyilkolták meg. 

 

(3) Jogállami alapok, jogállami társadalom    

A Jogállamiság Alapok és a Jogállamiság Társadalom nonprofit szervezetek, 



amelyeket az Egyesült Államok Bevételi Szolgálatának Bevételi Kódexének 

501. cikke c) pontjának 3. és 4. pontjának megfelelően hoztak létre. Mivel 

az ügynökséget New York államban regisztrálták és hozták létre, az 

ügynökséget New York állam főügyészének felügyelete alatt is tartják. 

Látomás: Hagyja, hogy a kínai nép egy új kínai szövetségi politikai 

rendszerben éljen, ahol a jogállamiság független, a meggyőződés 

szabadságát, a szólásszabadságot és a magántulajdont állandóan védi a 

törvény.  

Küldetés: Leleplezni és különféle illegális tevékenységek feltárása Kína 

politikai, jogi, kereskedelmi és pénzügyi rendszereiben a CCP 

fennhatósága alatt. Is Felügyel és feltárja az új kormányban előforduló 

különböző illegális cselekményeket. 

Alapértékek: Az integritás és az elszámoltathatóság magas etikai 

normáinak gyakorlása. Igazságot kell biztosítani az Új Kínai Föderáció 

népének; védeni és segíteni a kínai kommunista rezsim által üldözötteket, 

különösen azokat, akiket az igazságtalanságok nyilvános szembeszállása 

miatt büntettek; támogatni kell a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, 

a gyülekezési és vallásszabadságot, és védi a magántulajdont, Támogassa 

az embereket a kormányzati tevékenységek figyelemmel kísérésére. 

(4) Új-Kínai Föderáció (5) Kormány (6) Alkotmány            

A himalájai felügyeleti ügynökség támogatásával, támogatásával és 

felügyeletével az emberek új nemzeti kormányt választanak "egy személy, 



egy szavazat" révén Kína földjén, a CCP nélkül: 

1, Az új kormányt kínai állampolgárok választják "egy személy, egy 

szavazat" mellett. Az állampolgárok szabadon alakíthatnak politikai 

pártokat a választásokon való részvételhez, és bármelyik politikai pártnak 

legalább a törvényes választók több mint egyharmadának támogatását 

kell kapnia ahhoz, hogy választásra jogosult legyen. Az új alkotmány és 

törvények megfogalmazása a nyugati törvényekre támaszkodik, ideértve a 

brit "common law" és az amerikai "case law" alakulását, és erről 

népszavazás dönt. Az Alkotmány és a törvények meghatározzák és 

korlátozzák a kormány hatásköreit és funkcióit, valamint védik a polgárok 

jogait, felelősségét és érdekeit. Az új kormány elfogadja az emberek, a 

himalája felügyeleti ügynökségek és a nemzetközi jogi intézmények közös 

felügyeletét. 

2, Hozzon létre egy modern kormányt a  jogok kölcsönös korlátozása.  

Az igazgatási, a jogalkotási és az igazságügyi hatáskörök el vannak választva, 

kölcsönösen ellenőrizve és kiegyensúlyozva. A kormányt az emberek "egy 

ember, egy szavazat" választási rendszeren keresztül állítják elő, amelyet 

nem pártok, vezetők és más érdekcsoportok irányítanak. Az állami 

pénzügyi információknak és a döntéshozatalnak átláthatónak, nyíltnak és 

felügyeltnek kell lennie. A tisztviselők ingatlan-nyilvánosságra hozatal 

rendszerét valósítják meg. 

3, A törvénynek megfelelően vizsgálja meg és orvosolja az igazságtalan, 



hamis és téves eseteket a "kulturális forradalom", a "június 4-i" és a 

"korrupcióellenes" és más politikai kampányokban. A sértettek 

kártalanítása a törvények szerint. Az illegálisan lefoglalt személyes és 

vállalati eszközöket a törvénynek megfelelően kell visszaszolgáltatni. A 

nemzetközi joggal összhangban a CCP minden tagja és fogvatartottja 

(kivéve a súlyos bűncselekményeket és az emberellenes 

bűncselekményeket) amnesztiát jelent. Az állami vagyont ellopó bűnözői 

csoportokat bíróság elé kell állítani. És visszaszerezni a CCP egymást 

követő vezetői és ügynökeik által elsikkasztott és átadott vagyont. Tegye 

vissza a gazdagságot az országnak és az embereknek. 

4, Tanuljon az amerikai politikai rendszerből. A szövetségi kormány 

képviseli a szuverenitást, és minden tartomány (állam) teljes autonómiát 

élvez. Hong Kong, Makaó és Tibet különleges, független autonómiát 

valósít meg a szövetségi rendszer alatt, és minden kormányzati 

joghatósággal rendelkezik, kivéve a honvédelmet és a külügyeket. Azon 

alapon, hogy a status quo nem változik, Tajvan jövőbeli új kormánya és a 

szoros mindkét oldalán élő emberek közösen hoznak döntést. 

Megvalósítás: Hongkongiak menedzsment Hongkongot, Tajvan 

menedzsment Tajvant, Makaóiak menedzsment Makaót, a tibetiek 

menedzsment Tibetet. A Különleges Független Autonóm Régió irányítási 

folyamatát az emberek, az új szövetségi kormány, a Himalája és a 

nemzetközi jogi felügyeleti szervek felügyelete alatt kell tartani, hogy 



megakadályozzák a helyi szeparatista erők és a hadvezér szeparatista erők 

megjelenését. 

5, Tartsa be a szerződéses viszonosság, az állandóság és az 

ellenőrizhetőség elvét, és írja alá a Millenniumi Békeszövetséget a világ 

országaival. Az új kormánynak jogi bizottságot kell létrehoznia a 

nemzetközi együttműködés érdekében, állandó békés együttélésben a 

világ civilizált nemzeteivel, az Egyesült Államok vezetésével. A bizottság 

jogi érvényességét minden ország alkotmányának meg kell erősítenie, és 

hatásköre van az új kínai kormány felügyeletére és megbüntetésére. Az 

állandó békéről szóló törvény olyan tényezőket érint, mint a gazdaság, a 

pénzügyek, a technológia, a kultúra, az oktatás, a szellemi tulajdon, a piaci 

kölcsönösség és az emberek mozgása. 

6. Az új kormány a nyitottság, a sokszínűség és a tolerancia jegyében. 

ösztönzi a nemzetközi együttműködést. Legyen Új-Kína és a világ 

állandóan nyitott, és kölcsönhatásba lépjenek egymással az egyenlőség és 

a szabadság előfeltétele alatt. Kivéve a nemzetbiztonság és a nemzeti 

méltóság területeit. A vezetőség, a vámügy, az oktatás, a humán 

tudományok, a sport és a média osztályaiba - ideértve a kormányzati 

szerveket is - felvehető munka a világ számára. Fajtól, nemtől, kortól, 

nemzetiségtől és meggyőződésektől függetlenül válassza ki a kiemelkedő 

tehetségek felvételét és a tehetségek szabad exportját. A kölcsönös és 

kölcsönösen előnyös fejlődés megvalósítása a világgal. 



7. Végezze el a Jedi védekező honvédelmi országon politikáját. A szigorúan 

titkos nemzetbiztonsági tartalmak kivételével az Új-Kínai 

nemzetvédelemnek teljesen nyitottnak és átláthatónak kell lennie a világ 

számára, és katonai támogató erővé kell válnia az Új Kína és a világ közötti 

béke elérése érdekében egy évezreden át. Az Egyesült Államok által 

vezetett világ túlnyomó többségével együtt közösen létrehozunk egy 

védelmi mechanizmust az állandó béke számára, amely nem árt 

egymásnak, a hosszú távú kölcsönös bizalomnak és a kölcsönös 

felügyeletnek. A hadseregnek függetlennek kell lennie a politikai pártoktól 

és a politikától, abszolút hűnek kell lennie az Alkotmányhoz és az 

országhoz, és megvalósítania kell a hadsereg államosítását.  A jelenlegi 

hadköteles rendszert hivatásos katonai rendszer váltja fel. A katonaság 

semmilyen körülmények között nem alkalmazhatja a haditörvényt és 

elfojthatja az erőszakot a politikában való részvétel okaként, a hadurak 

szeparatizmusában vagy a civilek elnyomásában. Aki ezt megsérti, katonai 

lázadásnak vagy az ország közellenségének minősül, és a résztvevőket 

elkobozzák és megfosztják minden gazdasági, politikai és társadalmi jogtól 

és érdektől. A szövetségi kormány és a helyi önkormányzatok engedély 

nélkül katonai sztrájkokat hajthatnak végre a felkelők tábornokai ellen. 

8. A szocialista rendszer és a gazdasági köztulajdon végleges 

megszüntetésére vonatkozó javaslat. Védje az emberek magánjogait és 

érdekeit a törvénynek megfelelően, ideértve a föld és házak állandó 



tulajdonjogát és az állandó tulajdonjogokat. A magántulajdon 

sérthetetlen. 

9. A jogszabályok védik az állampolgárok vallási meggyőződésének 

szabadságát. A vallási csoportoknak be kell tartaniuk a törvényt, hogy 

higgyenek a vallásban, hirdessék és elkülönítsék a vallást a politikától. Meg 

kell tiltani, hogy a vallási hiedelmek a politikát szolgálják, és a csalárd 

pénzgyűjtés eszközévé váljanak. 

10. A jogszabályok garantálják az állampolgárok számára a szólás, a 

gyülekezés, az egyesülés és a mozgás valódi szabadságát. Határidőn belül 

szüntesse meg a háztartási nyilvántartási rendszert. Teljesen bontsa le a 

hálózati tűzfalat, hogy az állampolgárok szabadon hozzáférhessenek az 

információkhoz. 

11. Médiaszabadság-felügyeleti törvény elfogadásával. A hírmédia mentes 

a politikai cenzúrarendszer beavatkozásától, és a jogalkotástól, a 

közigazgatástól és az igazságszolgáltatástól független "negyedik 

hatalommá" válik. Védje meg a média szabadságát az igazság 

beszámolásában, és a törvénynek megfelelően a kormány felügyeletének 

hatáskörét. Ugyanakkor jogszabályokat kell elfogadni a média általi hamis 

jelentések visszaszorítására. 

12. Támogassa az ember, a természet és az állatökológia harmonikus 

együttélését. Javasoljuk, hogy azonnal fogadjanak el egy környezetvédelmi 

törvényjavaslatot a szennyezés visszaszorítása és a természet gyógyulása 



érdekében.  A vallási és etnikai szokásokon kívül a jogszabályoknak meg 

kell tiltaniuk az állam által védett állatok és az emberek közelében élő 

állatok, például macskák, kutyák és majmok fogyasztását. 

13. A tiszteletre nevelés egy olyan nemzet alapja, amely inspirálja az 

emberek bölcsességét, átalakítja a társadalmat és elősegíti a civilizációt. 

Tisztelje a tanárokat, örökölje a hagyományokat és nézzen szembe a 

jövővel. Az oktatás független a politikától és tiszteletben tartja az oktatás 

fejlesztésének saját törvényeit. Tanuljon a fejlett nyugati oktatási 

modellből, és használja a modern technológiát az oktatásba történő 

diverzifikált befektetések, az esélyegyenlőség, a gyakorlatra, a állami 

ingyenes fézedés és egyéni fejlődésre való összpontosítás érdekében. 

Védje az alkotás szellemi és kulturális körének függetlenségét, 

véleménynyilvánítási szabadságát és kompatibilitását. 

14. Szüntesse meg a politikai sportok nemzeti rendszerét, és fejlesszen ki 

olyan modern versenysportokat, amelyek tiszteletben tartják az emberi 

természetet, egészséges testalkatot és önálló személyiséget. 

Gondoskodjon arról, hogy a hallgatóknak elegendő idejük legyen a 

testgyakorlásra, és szilárd fizikai alapokat teremtsenek a hallgatók 

többféle intelligenciájához, akaratához és minőségéhez, valamint minden 

irányú fejlődéséhez. 

15. Jogalkotás a társadalom kiszolgáltatott csoportjainak védelmi 

rendszerének létrehozására és javítására, ideértve a nemzetközi 



együttműködési ügynökségek által elismert törvényjavaslatok 

felhasználását a gyermekek és a nők személyes biztonságának és 

megélhetésének védelme érdekében. Teljesen szüntesse meg a 

családtervezési politikát. Jogszabályok elfogadása a nők, gyermekek 

elrablása és kereskedelme, valamint a családon belüli erőszak szigorú 

büntetése érdekében. Gondoskodjon arról, hogy az idősek, fogyatékkal 

élők, nyugdíjas katonai személyzet és családtagjaik állami amely 

biztosította biztosításban, orvosi ellátásban és ellátásokban részesüljenek. 

16. Szövetségi egészségbiztosítási pénztárrendszer létrehozása annak 

biztosítása érdekében, hogy az alapvető egészségbiztosítás valamennyi 

állampolgárra kiterjedjen. Az állampolgárok az önkéntesség elve alapján 

saját költségükön az orvosi alapellátás mellett további orvosi 

szolgáltatásokat is választhatnak. 

17. A hamisítás elleni küzdelemre, valamint a hamis és megtévesztő 

magatartás elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályok az ország új 

alkotmányának és a kapcsolódó törvényeknek fontos részét képezik. 

Minden csaló magatartást szigorúan megbüntetnek. Felszámolni a 

maradék toxinokat, amelyek megmaradtak, miután a CCP hamis 

kormányzást alkalmazott. Vessen véget az olyan hamis magatartásoknak, 

mint a hírek, a tudományos, az árucikkek és az ideológiai propaganda. 

18. A technológiai innováció előmozdítása és az egyének, vállalkozások, 

egyetemek és kutatóintézetek ösztönzése a technológiai innovációba 



történő beruházások növelésére. Az állam szigorú szabadalmi és szellemi 

tulajdonvédelmi törvényeket fogalmazott meg a kalózkodás minden 

fajtájának és a szellemi tulajdonjogok megsértésének felszámolása 

érdekében. 

 

(7) A CCP által kifosztott vagyon visszaszerzése 

Az Egyesült Nemzetek Korrupcióellenes Egyezményének 5. fejezete az 

"eszközvisszatérítést" az egyezmény alapelveként határozza meg. Az 

eszközvisszaszerzésre vonatkozó rendelkezéseket keretrendszerként 

használják a korrupt tevékenységek révén megszerzett pénzeszközök 

nyomon követésére, befagyasztására, elkobzására és visszatérítésére. A 

szerződő államok az egyezményt jogalapként használhatják. A legtöbb 

esetben a megkereső állam megkapja a visszafizetett pénzeszközöket, 

amennyiben igazolni tudja tulajdonjogát. Bizonyos esetekben a 

pénzeszközöket közvetlenül az áldozatoknak lehet visszaadni. 

1. A nyilatkozat tartalmának végső értelmezése a himalája felügyeleti 

hatóság tulajdonában van. 

2. A nyilatkozat tartalma a kínai változaton alapul, és az angol nyelvű 

változat csak tájékoztató jellegű. 

 

    


