A VILÁG ÁTPROGRAMOZÁSA: A KIBERTÉR ÉS A GLOBÁLIS REND FÖLDRAJZA

P.J. Blount
A Graduate School-Newarkhoz
benyújtott disszertáció
Rutgers, The State University of New Jersey,
a Rutgers, The State University of New
Jersey diplomához szükséges követelmények
részleges teljesítéseként.
A globális ügyek doktora Jean
Marc Coicaud professzor
irányításával íródott és az
alábbi jóváhagyással készült

Newark, New Jersey 2016. május

Szerzői jog
© 2016
Percy Judkins Blount, Jr.
MINDEN JOG
FENNTARTVA

ABSZTRAKT
A világ átprogramozása: Blount: A kibertér és a globális rend földrajza P.J.
Blount
Doktori disszertáció igazgatója:
Prof. Jean Marc Coicaud

Ez a disszertáció azt állítja, hogy a kibertér elmozdulásokat okoz a nemzetközi rendszer által
alkalmazott világméretű földrajzban. Abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a nemzetközi jog képtelen
volt kiterjeszteni szabályozási hatáskörét a kibertér transznacionális technológiáira, ez a kutatás
megkísérel egy olyan keretrendszert létrehozni, amely lehetővé teszi annak megértését, hogy a kibertér
technológiája hogyan és miért változtatja meg a globális rend természetét.
A disszertáció kétlépcsős módszertant alkalmaz. Először a kibertér földrajzát építi fel a térbeli,
jogi és politikai földrajzok értékelésén keresztül, amelyek a földrajz architektúráján belül épülnek fel.
Ezután a kibertérnek ezt a földrajzát a nemzetközi földrajzra helyezi, hogy megértsük, hogyan
kérdőjeleződik meg és változik meg a terület, a hatalom és a jogok kormányzási együttállása. Ez a
második lépés számos nemzetközi incidens elemzését igényli annak érdekében, hogy következtetéseket
lehessen levonni a globális rend természetéről, amikor e két földrajz találkozik egymással.
A kutatás arra a következtetésre jut, hogy a kibertér olyan jelenség, amely drámai hatással van
és lesz a világméretű kormányzás megértésére és megszervezésére.

A tanulmány szerint a globális

ügyek értékelésében a jövőben egyre fontosabb lesz annak megértése, hogy a kibertér hogyan épül be a
társadalmi életbe és a kormányzási struktúrákba.
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Köszönetnyilvánítás
Ezt a kutatást számos személy támogatta. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani annak a
négy tudósnak, akik a bizottságomban szolgáltak: Jean-Marc Coicaud professzornak, Yale Ferguson
professzornak, Ellen Goodman professzornak és David Post professzornak. Mindegyikük mentorként
szolgált és értékes visszajelzéseket adott a szövegezési folyamat során. A bizottságban nyújtott
támogatásuk mellett mindegyikük tudományos munkássága fontos szerepet játszik a végeredményben,
és valóban elmondhatom, hogy alapozó hatásuk fontos része volt tudósként való fejlődésemnek.
Intézményi otthonomnak, a Rutgersnek, a Newark Graduate Schoolnak és a Globális Ügyek
Osztályának az ösztöndíjak formájában nyújtott pénzügyi támogatásért.
Szeretnék köszönetet mondani Joanne Gabrynowicz professzornak is, aki felkért, hogy
dolgozzak ki egy nemzetközi távközlési jogi órát a Mississippi Egyetem jogi karán. Az ehhez a kurzushoz
összegyűjtött anyag volt az alapkőzet, amelyre a jövőbeli kutatásaim épültek. Továbbá szeretnék
köszönetet mondani T. J. Kogernek, aki segített összegyűjteni az anyagokat, amelyekből az osztály
kezdeti tantervei álltak össze.
Számos barátom, akik, bár nem voltak szakértők, többször is megvitatták velem a témámat, és
kihívást jelentő kérdéseket tettek fel, amelyek formálták a gondolkodásomat. Külön köszönetet
szeretnék mondani: Wil Cook, Dave Molina, Chris Hearsey, Jeff Benvenuto, Matthew Holly, és James
Woods.
A családom teljes mértékben támogatott, még akkor is, amikor megtudták, hogy New Jerseybe
költözöm.
Szeretnék köszönetet mondani a testvéreimnek és házastársaiknak: Jeb és Carrie, Lucy és Brad, Serena
és Wyn, valamint Patrick és Leye. A szüleim, Percy és Sandra Blount, támogattak az egész iskolai
tanulmányaim során, és a bátorításuk döntő fontosságú volt abban, hogy segítsenek befejezni ezt a
projektet. Különösen szeretném megköszönni nekik, hogy nem csak azért, mert jóval azelőtt adtak
nekem számítógépet, hogy azok háztartási cikkek lettek volna (egy Commodore 64 az első számítógép,
amire emlékszem), hanem azért is, hogy engedtek a kéréseimnek, és szereztek egy számítógépet.
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Internetkapcsolat 1994-ben. Azt is mondhatnánk, h o g y már régóta gondolkodtam ezen a disszertáción.
azóta.
Végül szeretnék köszönetet mondani Kelly Jamesnek, a szerelmemnek, a vőlegényemnek és a
hamarosan feleségemnek. Ő
tűrtem a furcsa íróórákat, az olyan beszélgetéseket, amelyekben nem voltam teljesen jelen, és az író
általános rossz közérzetét a munkában. Összefüggéstelen vázlatokat is elolvasott, és értékes
visszajelzéseket adott. A legfontosabb, hogy elterelte a figyelmemet, és emlékeztetett arra, hogy a
disszertáció az út része, nem pedig a cél.
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Bevezetés
"Uram, sorakoztassa fel a határait katonákkal, fegyverezze fel őket
szuronyokkal, hogy távol tartsanak minden veszélyes könyvet, amely
megjelenhet, és ezek a könyvek, bocsánat a kifejezésért, átmennek a lábuk
között, átrepülnek a fejük felett és elérik a
minket."
- Denis Diderot
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1. fejezet
Az új terek problémája

I. Bevezetés
2013 júniusában Edward Snowden globális vitát indított el a kormányzati
megfigyelés természetéről az elektronikus szférában. A Nemzetbiztonsági
Ügynökség (NSA) korábbi alkalmazottja által kiszivárogtatott kormányzati
dokumentumok az Egyesült Államok és számos partnerkormány, például az
Egyesült Királyság által végzett tömeges elektronikus megfigyelésről árulkodtak.
1

Ezek a kiszivárogtatások komoly jogi, politikai és etikai kérdéseket vetettek fel

az egyéni magánélet természetével kapcsolatban a rejtett kormányzati
megfigyelési programokkal szemben. A Snowden-ügy uralkodó narratívája,
ahogyan a médiában kibontakozott, az elektronikus szférában az egyéni jogokat
sértő, növekvő kormányzati hatalomról szólt. Az incidensnek azonban volt egy
ellen-narratívája is, amely az állam információ-ellenőrzési hatalmának
komplementer csökkenését mutatja.
Talán az egyik legjobb illusztrációja ennek az ellen-narratívának az a
bohózat, amely a The Guardian londoni épületének alagsorában játszódik. 2013
júliusában "egy vezető szerkesztő és a Guardian számítógépes szakértője
sarokcsiszolókkal és más szerszámokkal porrá zúzta a merevlemezeket és a
1

Glenn Greenwald és James Ball, "The Top Secret Rules That Allow NSA to Use US Data
withoutaWarrant,"
TheGuardian
,hozzáférés2014.május
6.,http://www.theguardian.com/world/2013/jun/20/fisa-court-nsa-without-warrant
;NickHopkins és Julian Borger, "Exclusive: NSA Pays £100m in Secret Funding for
GCHQ," The Guardian
,2013.augusztus1.,http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/01/nsa-paidgchq-spying-edward-snowden ; és Philip Dorling, "Snowden Reveals Australia's Links to US Spy
Web," The Sydney Morning Herald
,2013.július8
.http://www.smh.com.au/world/snowden-reveals-australias-links-to-us-spy-web20130708-2 plyg.html.
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memóriachipek, amelyeken a Snowden által titkosított" kiszivárogtatott
információkat tárolták.

2

Ezt a két embert jegyzetelő kormánytisztviselők

felügyelték, akik elrendelték a berendezések megsemmisítését.

3

Ez a jelenet

olyan tablóképként funkcionál, amely illusztrálja a Snowden által feltárt
központi problémát: azt a növekvő disszonanciát, amelyet a kibertér okoz az
államhatalom alkalmazásában. A The Guardian pincéjében az állam fizikai
formában jelenik meg, és a fizikai realitásokon alapuló információellenőrzéshez
való jogát érvényesíti. Jogi és fizikai kényszert alkalmaz egy információt
tartalmazó gép megsemmisítésére. A digitális korszak előtti időkben ugyanez a
kép egy nyomdagépet megsemmisítő rendőrséget ábrázolhatna; a nyomdagép
megsemmisítése az információt tartalmazó és az üzenetet megsemmisítő
hatékony eszköz.
Az Egyesült Királyság kormánya 2013-ban is ragaszkodott ugyanehhez az
ellenőrzési módszerhez. Fizikailag megsemmisíti az újság gépezetét, annak
ellenére, hogy "az akták más másolatai az országon kívül is léteztek, és hogy a
The Guardian nem volt a Snowden által kiszivárogtatott akták egyedüli
címzettje vagy kezelője. "4

Az

állam kényszerítő hatalmának hatékonysága egy

meghatározott térben és időben korlátozott, mivel az ellenőrzés tárgya az állam
terén kívül létezik. Pontosabban, ez az információ nemcsak az Egyesült Királyság
terén kívül volt, hanem minden állam terén kívül létezett. Maguk a
kiszivárogtatások egy globális térben léteztek. A múltban a nyomdagépek
megsemmisítésének indoklása a sajtó helyéhez és központi helyzetéhez
kapcsolódott.
2

Julian Borger, "NSA Files:
TheGuardian
,2013.augusztus20,
http://www.theguardian.com/world/2013/aug/20/nsa-snowden-files-drives-destroye
d-london.
3
Id.
4
Id.

4

a terjesztési hálózatban az üzenetek számára. Most már az üzenet nem kötődik a
gép helyéhez, és McLuhan szavaival élve "a médium" átkerült "az üzenetbe".5
Ennek eredményeképpen az állam információ-ellenőrzési képessége korlátozott,
és a The Guardian "inkább megsemmisítette [a] másolatát, minthogy visszaadja
nekik, vagy hagyja, hogy a bíróságok befagyasszák [a] tudósítást. "6 Míg a
sarokcsiszolókat használó egyének tehetetlenek az állammal szemben, az állam
tehetetlen a technológiával szemben: a kiszivárogtatás folytatódott. Érdekes
módon éppen a kiszivárogtatások megsemmisítése leplezi le, hogy az államok
hogyan próbálják ezt a tételt megváltoztatni, és hogyan próbálják újra
megerősíteni az információ ellenőrzésére vonatkozó hatalmukat.
Az új terek egyedi irányítási kérdéseket vetnek fel. Ez a téma nyomon
követhető a nemzetközi kormányzási rendszer történelmi fejlődésén keresztül,
amely nagymértékben kötődik a tér fogalmának meghatározásához és
felosztásához. A birodalmaktól a westfáliai államokon át a modern államig a
globális tér konceptualizálásának, felosztásának és tagolásának módja kritikus
összetevője a kormányzás világméretű eloszlásának megértésében. Ez a kutatás
ezt a fonalat veszi fel, és amellett érvel, hogy a kibertér alternatív földrajzot hoz
létre, amely megkönnyíti a világ újratérbeliségét. Ez a nemzetközi térből a
globális térbe való átrendeződés közvetlenül kapcsolódik a valós tér
hálózatosodásához, amely a kibertéren belül új kapcsolódási pontokat és
metszéspontokat hoz létre.
Konkrétabban, az itt szereplő érv az, hogy a kibertér oly módon kódolja
újra a nemzetközi határokat, hogy a nemzetközi kormányzás már
5

Adam Brate, Technomanifestos: Visions of the Information Revolutionaries, (New York: Texere,
2002), 195-200.
6
Borger, "NSA Files".
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képtelenek hatékonyan szabályozni a kibertér működését. A hagyományos
felfogások középpontjában a Nyugat-Vesztfália után kialakuló és az 1945 utáni
rendezésben meghonosodó államközpontú rendszer áll. Ez államközpontú,
olyannyira, hogy magát a nemzetközi teret a nemzetállamok szuverén
egyenlősége határozza meg. A nemzetközi ebben a térrendben a nemzeti
kiterjesztése és a szuverenitás kifejeződése. A határok e földrajzi eltolódását nem
a fizikai terep kérdéseként értelmezik. Ehelyett ez a tanulmány a területet
"politikai és jogi fogalomként, és nem pusztán földrajzi fogalomként" értelmezi.7
A földrajzi változások megkövetelik, hogy a nemzetközi jog és a nemzetközi
kapcsolatok gyakorlatát és elméletét egyaránt újraértékeljük a nemzetközi téren
kívül létező globális digitális információs tér megnyílásának fényében.
Amint az a londoni pincében fentről nézve látható, ez a projekt nem azt
állítja, hogy az állam, mint a nemzetköziség alanya, híján van a hatalomnak, és
azt sem, hogy az állam az utolsó leheletét leheli. Az állam továbbra is fenntartja
az elsődleges hatalmat és legitimitást arra, hogy a határain belül található
egyénekre rákényszerítse a szabályozási mechanizmusok betartását, és ez a
hatalom a nemzetközi kormányzás rendszerén keresztül újraszabályozódik.
Ehelyett itt azt állítjuk, hogy a kibertér földrajza drámaian megváltoztatja az
állami hatalmat olyan módon, amely egyszerre erősíti és gyengíti az államot. A
globális földrajzban az állam csak egy alany lesz a sok közül a globális térben.
Míg a nemzetközi és a globális tér szétválása a nemzetközi és a globális

Arendt, Eichmann Jeruzsálemben: A Report on the Banality of Evil (New York:
Penguin, 1963), 262. o.

7 Hannah
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szemantikai gyakorlatnak tűnik, mélyebb kérdéseket vet fel a világméretű
kormányzati rendszer fogalmával kapcsolatban. A nemzetközi rendszer az
államra mint elsődleges szereplőre épül, de a globális eszme elismeri a többi
szereplőt, és így a kormányzási mechanizmusok kialakításának más résztvevőit
is. A globalitás ebben az értelemben olyan térbeli földrajz, amely magában
foglalja az állami rendszert, de nem e rendszer határai alapján határozható meg.
Ez egy olyan földrajz, amely az államhatárok és e határok politikai-jogi tartalma
által meghatározott földrajz alternatívájaként szolgál.

II. A technológia és a globális
Nem véletlen, hogy az emberi idő "korszakait" gyakran az uralkodó
technológia után nevezik el: kőkorszak, vaskorszak, bronzkorszak, gépkorszak,
atomkorszak, űrkorszak. Ezek a technológiára való hivatkozások azt sugallják,
hogy a hivatkozott technológia egy adott időintervallumon belül meghatározó
szerepet játszott az emberi társadalom társadalmi viszonyainak és hatalmi
struktúráinak megváltoztatásában. A mai információs korszak sem különbözik
ettől. Az információs korszak elnevezés azt sugallja, hogy a világ hatalmi
struktúráit az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alakítják. Mint
ilyen, ez a korszak természetes terepe annak, hogy megvizsgáljuk, hogyan
alakulnak a világméretekben működő kormányzási rendszerek.
Ezzel elérkeztünk a kutatás központi problémájához. A nemzetközi jog
történelmileg képes volt a transznacionális hatásokkal járó technológiák
szabályozására. Az elsődleges példa erre a tengerjog, amely a mare librum és a
mare clausum közötti történelmi vita óta a

7

1600-as években, képes volt alkalmazkodni a technológiai változásokhoz,
amelyek megnövelték az állam azon képességét, hogy kiterjessze követeléseit a
határaival határos tengerre.

8

Ez a tendencia végigkövethető a nemzetközi jog

történetében: a távíró az 1830-as években jelent meg, és 1865-ben megalakult a
Nemzetközi Távírószövetség a transznacionális távírás szabályozására, amely
idővel magába olvasztotta a telefon- és műsorszóró technológiákat; 9 1944-ben
Hirosimára ledobták a Little Boy-t, és 1970-ben hatályba lépett az
atomsorompó-szerződés (NPT); 10 1957-ben fellőtték a Szputnyikot, és 1969-ben
hatályba lépett a világűrről szóló szerződés;

11

és még számos más példa van. A

kibertér látszólag ellentmond ennek a tendenciának.
Az első internetkapcsolat 1968-ban jött létre, és a hálózat ezt követően
gyorsan növekedett, 1972-ben pedig sikeres nyilvános bemutatót tartottak.12 Ma
már magától értetődő, hogy a kibertér mindenütt jelen van a mindennapokban,
és újfajta transznacionális cseréket tesz lehetővé. A korábbi transznacionális
technológiákkal ellentétben azonban a nemzetközi jog csak lassan reagált a
kibertérre. Eddig egyetlen olyan szerződés született, amely közvetlenül
foglalkozik a

8

Malcolm Shaw, Nemzetközi jog, 4. kiadás. (Cambridge: Cambridge University Press 1997) 390392.
9
George A. Codding Jr, "The International Telecommunications Union: 130 Years of
Telecommunications Regulation", Denver Journal International Law & Policy 23 (1994): 502.
10 A
nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés, 729 UNTS 161
(hatályba lépett 1970. március 5-én). A korlátozott kísérleti tilalmi szerződést még korábban
fogadták el. Szerződés a légkörben, a világűrben és a víz alatt végzett nukleáris
fegyverkísérletek tilalmáról (hatályba lépett 1963. október 10-én).
11
Szerződés a világűr felderítése és használata terén az államok tevékenységét szabályozó
elvekről, beleértve a Holdat és más égitesteket is (hatályba lépett 1967. október 10-én).
12 Barry M. Leiner és mások, "Az internet rövid története" (The Internet Society, 2012. október
15.),
http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-interne
t.
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A kibertérben folytatott tárgyalások, a kiberbűnözésről szóló budapesti
egyezmény. 13 Ezt az
egye
zményt azonban az Európa Tanács hirdette meg, és kevés Európán kívüli állam
részes fele van benne. Emellett követelményei a kiberbűnözéssel kapcsolatos
szabályozási harmónia megteremtésére korlátozódnak, és ezt a hatáskört
magukra az államokra ruházza a részes államokra vonatkozó jogalkotási
kötelezettségek formájában. A szerződéstárgyalások mögött meghúzódó
probléma nagy része abból adódik, hogy az államok szkeptikusak a
kompromisszumokkal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy az olyan témák, mint a
kiberháború, a kiberhírszerzés, a tartalomkorlátozások, a magánélet és más
emberi jogok, valamint a nemzetbiztonság valószínűleg nem szerepelnek a
kibertérről szóló nemzetközi megállapodásokban. 14
A nemzetközi jogtudósok pontosan ezzel a kérdéssel küszködtek, és a
tudományt a kibertérre vonatkozó nemzetközi normák meghatározására tett
kísérletek jellemzik. Power és Tobin a nemzetközi jog hiányával szemben az
internetet szabályozó "puha jogi" elvek mellett érvel, és az általuk azonosított
puha jogi források gyakran a nemzetközi kormányzáson kívüliek, ami azt jelenti,
hogy a nemzetközi jogi folyamatok új értelmezése mellett kell érvelniük.

15

Hasonlóképpen, Zalnieriute a nemzetközi szokásjog létezése mellett érvel.

13

Egyezmény a számítástechnikai bűnözésről (hatályba lépett 2004. július 1-jén)
Abraham Sofner, David Clark és Whitfield Diffie, "Cyber Security and International
Agreements", in Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies
and Developing Options for U.S. Policy, szerk. Committee on Deterring Cyberattacks: Informing
Strategies and Developing Options; National Research Council (Washington, DC: National
Academies Press, 2010), http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12997, 191. o.,
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12997. Lásd még Charles J. Dunlap Jr.,
"Perspectives for Cyberstrategists on Cyberlaw for Cyberwar", in Conflict and Cooperation in
Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos and Adam
B. Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013) 273 ("nem valószínű, hogy a belátható jövőben
bármilyen új, a kiberháborút vagy a kiberfegyverkezést szabályozó nemzetközi szerződés
születik").
15 Andrew Power és Oisín Tobin, "Soft Law for the Internet, Lessons from International Law,"
SCRIPTed 8, no. 1 (2011): 31-45, http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol8-1/power.pdf.
39-44.
14
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normát az adatvédelemről, de a nemzetközi szokásjog "modernista" értelmezése
mellett kell kiállnia, amely megfogalmazást az államok többsége valószínűleg
elfogadhatatlannak találja. 16 Utolsó példa Kulesza Nemzetközi internetjog című
kötete,

amely

amellett

érvel,

hogy

egyes

nemzetközi

mechanizmusok

kiterjeszthetők a kibertérre, de jelentős időt fordít más szabályozási rendszerek
tárgyalására, beleértve egy egész fejezetet a hazai jogról. 17
A kutatás fő irányvonala az a kérdés, hogy a nemzetközi kormányzás
miért nem tudta hatékonyan kiterjeszteni hatókörét a kibertérre mint
technológiára, annak ellenére, hogy képes más transznacionális technológiák
szabályozására. Ennek az átfogó kérdésnek több konkrét kérdése is van,
amelyekre választ kell adni a következtetések levonásához. Az első ilyen kérdés
alapvető a nemzetközi jogban: hol van a kibertér? A nemzetközi kormányzás
területorientált testületében a cselekmény és a szereplők helye az első kérdés,
amelyre választ kell adni az alkalmazandó jog meghatározásakor. Ezután fel kell
tennünk a kérdést, hogy a kibertér számára azonosított helyszín beleillik-e a
nemzetközi jog által értelmezett kategóriák valamelyikébe. Ha igen, akkor a
kibertérre vonatkozó nemzetközi alapnormákat lehet megállapítani. Ha nem,
akkor a következő kérdés az, hogy ez az új térkategória hogyan lép
kölcsönhatásba a nemzetközi térrel. Ezek a kölcsönhatások fogják feltárni azokat
a konkrét helyszíneket, ahol a nemzetközi kormányzás kifut, és nem képes
kiterjeszteni hatókörét.

16

Monika Zalnieriute, "An International Constitutional Moment for Data Privacy in the Times of
Mass-Surveillance," International Journal of Law and Information Technology 23, no. 2 (2015):
99-133.
17 Joanna Kulesza, Nemzetközi internetjog, ford. Magdalena Arent és Wojciech Wotoszyk
(Routledge, 2013).
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Hasonló

kérdésekkel

foglalkozott

a

globalizációval

foglalkozó

szakirodalom is, amely - bár definícióját tekintve vitatott - alapvetően a világ
térbeli feltételeinek megváltozásáról szóló elképzelés.

18

Ez a kutatás, bár

szorosan kapcsolódik, nem szándékozik elhelyezkedni ebben a tudományágban.
A globalizációt gyakran úgy fogják fel, mint egy "térbeli átrendeződést",
amelynek "földrajzi kiterjedése, volumene és tranzakciós sűrűsége van. "19 Egyes
teoretikusok a globalizációt folyamatnak tekintik, míg mások úgy vélik, hogy a
kifejezés egy elméletet jelöl, megint mások pedig egy konkrét időbeli korszakot
jelölnek vele.

20

Megint mások "hóbortként" utasítják el.21 A szakirodalom

összességében azonban megkérdőjelezi a nemzetközi tér "konstellációját".

22 Az

IKT-ra való hivatkozás szinte kötelező ezekben a művekben, mivel a tér és az idő
lerövidülésével és a globális áramlások megkönnyítésével hozzák összefüggésbe,
de a globalizáció elméletének "gazdasági gyökerei" vannak.23 Ebben az
összefüggésben a technológiát nem hagyják figyelmen kívül, de gyakran
mellékszerepet kap a világméret kialakításában,24 ezáltal a technológia a
vizsgálat peremére szorul. 25 Jayakar például elemzi

18
Frederick Cooper, "Mire jó a globalizáció fogalma? An African Historian's Perspective," African
Affairs 100, no. 399 (2001): 196; Krishna Jayakar, "Globalization and the Legitimacy of
International Telecommunications Standard-Setting Organizations," Indiana Journal of Global
Legal Studies 5 (1998): 713; Michael Goodhart, "Human Rights and Global Democracy," Ethics &
International Affairs 22, no. 4 (2008): 396-97.
19
Yale H Ferguson és Richard W Mansbach, Globalizáció: The Return of Borders to a Borderless
World? (New York: Routledge, 2012), 41-42. o.
20
Id. Lásd még Jürgen Habermas, A posztnacionális konstelláció: Political Essays, szerk. és
ford. Max Pensky (MIT Press, 2001) 65 és Michael Geyer és Charles Bright, "World History in a
Global Age", The American Historical Review 100, no. 4 (1995): 1034-60.
21
Cooper, "A globalizáció fogalma", 189-190.
22
Habermas, Posztnacionális konstelláció, 60.
23
Jayakar, "Globalization and the Legitimacy", 714; Cooper, "Concept of Globalization", 196;
Saskia Sassen, Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton
University Press 2006) 168 és Mike Featherstone és Couze Venn, "Problematizing Global
Knowledge and the New Encyclopaedia Project: An Introduction," Theory, Culture & Society 23,
no. 2-3 (2006): 1.
24
A "világméret" fogalmát Sassentől kölcsönöztük. Id. 14. pont.
25 De lásd J. Habib Sy, "Global Communications for a More Equitable World", in Global Public
Goods: Nemzetközi együttműködés a 21. században, szerkesztette Inge Kaul, Isabelle Grunberg,
és
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a globalizáció az IKT-szabványokat meghatározó testületekben érvényesülő
kereskedelmi érdekek szempontjából, de soha nem foglalkozik azzal, hogy maga
a technológia hogyan alakítja azt a teret, amelyben ezek a döntések
kibontakoznak. 26

Annak ellenére tehát, hogy a globalizációs

szakirodalom mindenféle áramlással és összekapcsolódással foglalkozik, kevés
olyan tanulmány van, amely arra vállalkozik, hogy megértse, hogyan szolgál
maga a technológia endogén tényezőként, amely alakítja azt a teret, amelyben az
áramlások és az összekapcsolódások kibontakoznak.

27

A tudományosság a

technológiát leggyakrabban külső tényezőként mutatja be, amelyet a legjobb
esetben a diszciplinárisan elfogadott vizsgálati szempontok, például a
konfliktusok vagy a globális politikai gazdaságtan szempontjából lehet
megérteni. Míg a globalizáció "bővülő integrációt és bolygóméretű integrációt"
jelent, maga a globális tér rosszul definiált.

28

Valójában a globális tér

meghatározásával kapcsolatos egyik mély probléma az, hogy gyakran a
nemzetközi tér ellenpólusaként jelenik meg, és nem a nemzetközi tértől
függetlenül létező, független térszerkezetként. 29

Marc Stern (New York, Oxford: Oxford University Press, 1999), 333. o. ("A globális távközlés a
globalizáció alapja").
26
Jayakar, "Globalizáció és a legitimitás", 711-38.
27
Stefan Fritsch, "Technology and Global Affairs", International Studies Perspectives 12, no. 1
(2011): 28 (azzal érvelve, hogy "a globális ügyekben bekövetkező rendszerszintű változások
szokásos magyarázatai általában a politikai vagy gazdasági változókra összpontosítanak,
elhanyagolva a technológia központi szerepét, mint a rendszerszintű átalakulás hajtóerejét,
valamint a politikával, gazdasággal és kultúrával való kölcsönös kapcsolatait"). Ez a törzs valóban
létezik az információelméleten belül. Adam Brate, Technomanifesztumok, 195-200.
28
Cooper, "A globalizáció fogalma", 196. Cooper megjegyzi, hogy "[a]z átmenetre irányuló kísérletek
a több világtól egy egyetlen világrendszerig, amelynek van egy magja és egy perifériája,
mechanisztikusak voltak, és nem voltak alkalmasak egy ilyen térbeli rendszer egyenetlenségének
és dinamikájának megértésére." Id. at 200-01.
29
Például az olyan kijelentések, mint "[i]gy a nemzetállami rendszer hanyatlóban van",
visszhangra találnak a kontrafaktuális vizsgálatban. Jayakar, "A globalizáció és a legitimáció",
737. Egy másik példa Ferguson és Mansbach éleslátó alcíme a Globalizációhoz: "A határok
visszatérése a határok nélküli világba", amely arra utal, hogy a globalizációs ösztöndíjon belül a
globális tér az államhatalom felemelkedése miatt töredezett. Ferguson és Mansbach,
Globalizáció. Lásd még: David J Betz és Tim Stevens, Cyberspace and the State: Toward a
Strategy for Cyber-Power (London: Routledge, 2011) 55-56.
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Ez bizonyos mértékig természetes. A nemzetközi kormányzás tudománya
gyakran külső hatásként kezelte a technológiát, mivel azt az állam ellenőrizte, és
ezért a vér és a kincs függvénye volt. Az állam volt a technológia döntőbírája
mind a jogon, mind a politikán keresztül, és ennek következtében az államok
stabilizálására létrehozott kormányzási rendszerek jól illeszkedtek az említett
technológiák világméretű szabályozására szolgáló keretek kialakításához. Ezért
jött létre 1865-ben a Nemzetközi Távírószövetség (ITU), amely ma is irányítja a
nemzetközi távközlést. 30 Amikor az államot a hatalom egyedüli döntőbírájaként
szólítják meg, ez azt jelenti, hogy olyan nemzetközi felfogásokat alkalmaznak,
amelyek az államot helyezik a vizsgálat középpontjába. Egy ilyen perspektíva
akkor működőképes, ha az állam ellenőrzi a hatalom technológiáit. A
hidegháború idején például a nukleáris fegyvereket az államok ellenőrizték, és a
nukleáris politika és hatalom az állam kontextusában bontakozott ki. A kibertér
más. Az állam nem ellenőrzi abszolút módon ezt a technológiát, annak ellenére,
hogy az állami hatalom gyakran a kibertérben bontakozik ki. Ez azt jelzi, hogy a
kibertér más hatókörrel és jelentéssel bír, mint a korábbi, globális léptékben
működő transznacionális technológiák, például a nukleáris és űrtechnológiák. Ez
némiképp c s e r b e n h a g y j a az elméletet, mivel egy látszólag nemzetközi
ellenőrzés nélküli transznacionális jelenség világszerte fenntartja és terjeszti
magát a társadalomban.
Az államközpontú perspektíva helyett ez a kutatás a kibertér mint
"endogén és politikai tényezőt vizsgálja, amely mélyen beágyazódott a
30 Lásd általában George A. Codding Jr, "The International Telecommunications Union: 130
Years of Telecommunications Regulation", Denver Journal International Law & Policy 23
(1994): 501.
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globális rendszer. "31 Míg a korábbi technológiák az államhatalom alanyaként
léteztek, addig az államhatalmat itt a kibertér alanyaként tárgyalják. Ez a
megkülönböztetés azért fontos, mert azt jelzi, hogy a kibertér alakítja azt a teret,
amelyben a kormányzás minden léptékben kibontakozik. Ez nem azt jelenti,
hogy az állam nem alakítja azt a teret, amelyben a kibertér kibontakozik, éppen
ellenkezőleg, az államok még mindig jelentős hatalommal rendelkeznek a
kibertér és általában a társadalmi élet egyes részei felett. 32 Ez a probléma azzal,
ha a globális teret a nemzetközi térrel ellentétes tényként kezeljük: ez egy zéró
összegű kapcsolatot feltételez, amelyet a legjobban a vagy-vagy fogalmával lehet
megérteni. A kibertér ehelyett egy olyan globális teret mutat be, amelyet a
nemzeti és a nemzetközi térrel együttesen értelmezhetünk. Ez egy új tér, amely a
nemzetközi tér mellett van kialakulóban, és megjelenése központi szerepet
játszik a világméretű kormányzás kortárs strukturálásában. Ez nem feltétlenül
olyan tér, amely mindig a nemzeti térrel van versenyben, mivel az államoknak
érdekeik vannak a kibertérben, és gyakran a kibertéren keresztül követik
érdekeiket. Ez a dinamikus kölcsönhatás az állam és a kibertér határán áll e
kutatás középpontjában, mert ebben a dinamikában figyelhető meg a
nemzetközi tér globális térré történő átprogramozása.
Ez a kutatás azt állítja, hogy a jog és a politika világméretű
kibontakozásának megértéséhez kulcsfontosságú annak megértése, hogy a
kibertér hogyan alakítja a világtér társadalmi tapasztalatát az interoperabilitás
kulcsfontosságú értéke révén. Az interoperabilitás - mint azt a későbbiekben
bemutatjuk - a kibertér alapvető szervező logikája.
és nagy befolyással bír a kibertér, mint globális tér társadalmi konstrukciója felett.
31

Fritsch, "Technológia és globális ügyek", 28.
Donnelly, "Emberi jogok: International Affairs 74, no. 1 (1998): 16 ("Nem kell realistának
lenni ahhoz, hogy az elkövetkező évtizedekben is a hatalom és a vélt önérdek fogja uralni a
külpolitikát").

32 Jack
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tér. Ez az érték elsősorban a platformok és hálózatok közötti kommunikáció
megkönnyítésére helyezi a hangsúlyt. Bár ez a tanulmány rendkívül fontos a
globalizáció szempontjából, és nem ellenkezik vele, nem törekszik arra, hogy a
globalizációs vitában gyökerezzék.

33

Ehelyett azt igyekszik bemutatni, hogy a

"térbeli kapcsolatok idővel megváltozott jelentése jobban megérthető, mint a
globalizáció. "34 Ahelyett, hogy közvetlenül a globalizáció fogalma által
megidézett transznacionális áramlásokra összpontosítana, ez a tanulmány arra a
technológiai tájra összpontosít, amelyben ezek az áramlások kibontakoznak.
Fókuszában ezeknek az áramlásoknak a közege áll, valamint az, hogy ez a közeg
hogyan

strukturálja

és

könnyíti

meg

a

transznacionális

és

globális

információcserét. Ez a kibertér - amelyet a tér-, jogi és politikai földrajz
szempontjából vizsgálunk - olyan globális teret hoz létre, amely a nemzetközi
határokkal szemben, a nemzetköziség fogalmával ellentétben tolakszik. Ez a
kutatás azt állítja, hogy a kibertér egy olyan alternatív földrajzot kényszerít ki,
amely a kormányzási képességeknek a nemzetközi térből a globális térbe való
átcsoportosítását

eredményezi.

Ezt

az

újraelosztást

a

nemzetközi

tanulmányokban gyakran fókuszpontként használt interakciók vizsgálatán
keresztül követi nyomon, annak illusztrálására, hogy az állam területére épülő
kulcsfontosságú feltételezések hogyan épülnek újjá egy új földrajzban.

III. Módszertan és alkalmazási kör
Kvalitatív tanulmányként a tanulmány alapvető célja, hogy koherens
megértést nyújtson arról, hogy a kibertér megváltoztatja-e, hogyan és miért.
33

Cooper megjegyzi, hogy "a globalizáció képi világa a világhálóból ered", de megjegyzi, hogy a
"távolsági kapcsolatoknak" hosszú története van. Cooper, "Concept of Globalization" (A
globalizáció fogalma), 196, 200-01.
34
Id. 195. o.
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nemzetközi űr. Ennek érdekében először megalkotja a kibertér földrajzát, majd
megvizsgálja, hogy ez a földrajz hogyan lép kölcsönhatásba a nemzetközi térrel.
Ahelyett, hogy egy új világrend mellett érvelne, ez a tanulmány a nemzetközi
kormányzást a világméretű kormányzás adott tényének fogadja el. Ennek
eredményeképpen a módszertan két lépésből áll: a kibertér földrajzának
megfogalmazása, majd e földrajznak a nemzetközi földrajzra való rétegzése
annak megfigyelése érdekében, hogy a tér hogyan változtatta meg alakját.
Az első feladat a kibertér holisztikus földrajzának gyakorlati és elméleti
megfogalmazása lesz. A földrajz heurisztikaként való használata a kibertér
megértéséhez interdiszciplináris megközelítést tesz szükségessé, mivel a
kibertérrel

kapcsolatos

tudományos

kutatások

számos

tudományágban

szétszóródtak. Elsősorban a jogi és politikai elmélettel közvetlenül foglalkozó
művekre helyezzük a hangsúlyt, de a szociológia, a történelem és az informatika
témái is megjelennek a technikai és társadalmi folyamatok közötti összetett
összefüggések leírásában. Ezt az interdiszciplináris megközelítést a kibertér
földrajzának konceptualizálására használjuk, a határok és határok térbeli, jogi és
politikai jellemzőin keresztül történő leírásával.
Ez az alternatív földrajz ezután arra szolgál, hogy megkönnyítse azoknak
a pontoknak a megfigyelését, ahol a kiberföldrajz kölcsönhatásba lép a
nemzetközi földrajzzal. E két földrajzot fogalmilag egymásra helyezzük annak
érdekében, hogy megfigyeljük a kölcsönhatási pontokat, és elemezzük e
kölcsönhatások tartalmát a kormányzási szférák szempontjából. Ezt az elemzést
a nemzetközi kormányzás fogalmainak felhasználásával végezzük el, amely a
nemzetközi jogot és a nemzetközi kapcsolatokat egyaránt magában foglalja. A
diszciplináris megosztottság ellenére a nemzetközi

16

A jog és a politika a gyakorlatban egyértelműen összefonódik, ezért itt a
nemzetközi kormányzási rendszer integrált részeként kerülnek bemutatásra. Az
egyszerűség kedvéért a nemzetközi alatt azt a rendszert értjük, amelyben a
kormányzás elsődleges alanya és tárgya a hagyományos westfáliai állam.
Miután

kialakult

kibertér

földrajza,

ezt az elméletimegértést a kibertér és a nemzetközi tér sajátos
kölcsönhatásait bemutató, tematikusan csoportosított esettanulmányok
vizsgálatára használják fel. A földrajzok e fogalmi rétegzésének megvalósításához
hermeneutikai megközelítést alkalmazunk, amely a média elbeszélései, valamint
az elsődleges jogi és politikai dokumentumok elemzésén keresztül igyekszik
értelmet konstruálni. A módszertan némileg hasonlít Reisman nemzetközi
incidens

megközelítéséhez.

Emegközelítés szerint a

nemzetközi jog episztemikus egysége a nemzetközi incidens, amelyet az államok
közötti konfliktus jellemez, amely az incidensek tárgyalásos megoldása révén a
nemzetközi jog tartalmának és jelentésének tisztázásához vezet. 35Hasonlóképpen , az
ebben a tanulmányban szereplő esettanulmányok olyan transznacionális
incidenseket vizsgálnak, amelyek hagyományosan a nemzetközi jog körébe
tartoznának, és azt vizsgálják, hogy a kibertér hogyan változtatja meg ezen
incidensek tartalmát és jelentését. A kiválasztott eseteket tematikusan
csoportosítottuk, és ezeket a témákat azért választottuk ki, mert a
nemzetköziváltozó természetének feltárása szempontjából
fontosak.

Konkrétana témák a következők köré épülnek

a nemzetközi tér területi, jogi és politikai földrajza annak érdekében, hogy
35 Lásd

általában W. Michael Reisman, "Nemzetközi incidensek: Introduction to a New Genre in
the Study of International Law," Yale J. Int'l L. 10 (1984): 1. A szerző már korábban is adaptálta
ezt a megközelítést, lásd P. J. Blount, "Renovating Space: The Future of International Space
Law," Denv. J. Int'l L. & Pol'y 40 (2012): 515-686.
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megfelelnek a kutatás első részében elfogadott földrajznak.

Ez lehetővé teszi

azon találkozások azonosítását és elemzését, ahol a kiber- és a nemzetközi
földrajzok közel kerülnek egymáshoz. Ennek eredményeképpen ezek a témák
közvetlenül elérik a nemzetközi rendszer által érintett kritikus kérdéseket: az
államközi konfliktusok természetét és korlátozását; az állam központi szerepét a
nemzetközi kormányzás kialakításában; valamint az egyéni jogok természetét és
korlátait.

Maguk a kiválasztott esetek vagy incidensek archetipikusak a

nemzetközi tanulmányokban gyakran vizsgált típusok közül, de a konkrét
incidenseket nem szabad az általuk képviselt kölcsönhatások archetipikusának
tekinteni. Ehelyett inkább a tendenciákat hivatottak bemutatni, mivel további
kutatásokra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a tendenciákat a kölcsönhatások
széles skáláján keresztül feltérképezzük.
Az ebben a kutatásban használt példákat úgy választottuk ki, hogy a
kormányzás újraelosztásának közös narratíváját tárjuk fel. Bár az egyes esetek a
hagyományos nemzetközi kapcsolatok vagy a nemzetközi jog elméletének
fényében alternatív olvasatokkal rendelkezhetnek, a javaslat szerint, ha ezeket az
elméleteket a narratíva egészében fenntartjuk, akkor disszonánssá válnak. Ez a
kutatás nem is arra tesz kísérletet, hogy megcáfolja a hagyományosabb
elméleteket. A cél a globális tér többdimenziós jellegének bemutatása, és az ilyen
elméletek korlátainak megmutatása a kibertér hálózatos világának összetett
természetére tekintettel. Ahogyan ez a kutatás amellett érvel, hogy a kibertér
elkülönül a nemzetközi tértől, úgy a hagyományos elméletek is elkülönülnek az
itt bemutatott alternatív földrajztól.
Ez a tanulmány arra korlátozódik, hogy megértse, hogyan történik a
térbeli újraelosztás, és ez hogyan változtatja meg a hatalmi struktúrákat
világméretekben.
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Nem törekszik e folyamatok normalizálására vagy naturalizálására. Bár a
következtetés amellett érvel, hogy a kibertechnológiák elősegíthetik a globális
szintű kormányzás fejlesztését, nem fogadja el a technológiai determinizmust.
Valójában jól dokumentált tény, hogy a technológia kettős felhasználású, és a
felszabadításból

könnyedén

átváltható

elnyomássá.

36

A

technológiának

önmagában nincs etikai tartalma, amíg nem olvad át az emberi interakciók
politikájával. Ez a kutatás ezt a politikai tartalmat vizsgálja, és nem feltétlenül a
tartalom erényét vagy hibáját.

IV. Fogalommeghatározások és használat
A félreértések elkerülése érdekében a kezdet kezdetén tisztázni kell
néhány fogalom használatát. Először is, a kutatásban számos térbeli kifejezést
alkalmazunk, és a szerző igyekezett következetesen használni őket. A "tér"
kifejezés egy terület vagy régió megjelölésére szolgál mind fizikai értelemben (pl.
egy szoba területe), mind pedig metaforikus értelemben (pl. egy biztonságos
vitatér). A tér fogalmához azonban hozzátartozik, hogy a térnek vannak
kontúrjai, határai és határai, amelyek kijelölik a tér kiterjedését és természetét.
Ez azt jelenti, hogy a "tér" kifejezést gyakran használják olyan minősítésekkel,
amelyek a tér határait jelölik: fizikai tér, digitális tér, jogi tér, politikai tér.
Megjegyzendő két olyan világméretű tér, amely az elemzés szempontjából
központi jelentőségű: a "nemzetközi tér" és a "globális tér". A világméret azt
jelzi, hogy ezek olyan terek, amelyek a Föld felszínének nagy részét, ha nem is az
egészet lefedik.
Evgeny Morozov, "Political Repression 2.0," The New York Times,
2011.szeptember 1.
,sec.Vélemény,http://www.nytimes.com/2011/09/0
2/opinion/political-repression-2-0.html.
36 Például
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A "nemzetközi tér" olyan világméretű teret jelöl, amelyet szuverén területi
államokat alkotó határok határolnak. A nemzetközi teret a nemzetközi
kormányzási mechanizmusok által alkalmazott nemzeti határok alkotják. Meg
kell jegyezni, hogy ebben a felfogásban a "nemzeti tér", bár erősen összefonódik,
a "nemzetközi tér"-től külön kategóriát képez. Meg kell jegyezni, hogy ebben az
elemzésben a "nemzetközi tér" a "nemzetközi kormányzás" konstrukciójának
tekinthető, és a "nemzetközi kormányzás" és a "nemzetközi tér" feltételét
gyakran rövidítve "nemzetközinek" nevezik. A "globális tér" viszont olyan
világméretű teret jelöl, amelyet nem jelölnek nemzeti határok. Ez a fajta tér az
államrendszertől függetlenül létezik. Meg kell jegyezni, hogy bár az elemzés
egyszerűsítése céljából e két világméretű teret egymás mellé helyezzük, ezek nem
mindig különíthetők el könnyen egymástól.

Az érvelés középpontjában az áll,

hogy ezek a terek átfedik és keresztezik egymást, és ennek következtében a
globális teret, és konkrétan ebben a kutatásban a kibertér gyakran a nemzetközi
tér határai jelölik ki, és fordítva. Ez a kölcsönhatás a kérdéses, és az egymás
mellé helyezés hasznos eszközként szolgál a két tér közötti kölcsönhatás
vizsgálatához.
Az az elképzelés, hogy a tereknek vannak határaik, amelyek kijelölik őket,
azt jelenti, hogy a terekről - mind a fizikai, mind a metaforikus terekről - azt
mondhatjuk, hogy van "földrajzuk". A "földrajzot" itt heurisztikusan használjuk
egy tér sajátos szerkezetének leírására. A valós térben ez a tér fizikai
jellemzőinek leírását jelenti. A metaforikus terekben ez a tér körvonalait jelölő
különböző korlátok leírását jelenti. Például a "legális" alatt
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a "földrajzot" a joghatóság megértésének módjaként alkalmazzák, amely kijelöli
a jogalkalmazás határait. Az "alternatív földrajz" kifejezést arra használjuk, hogy
a kibertér által a nemzetközi elfogadott földrajzzal szembeállítva a földrajz új
értelmezését jelöljük meg.
A területi terminológián kívül számos olyan kormányzási fogalmat is
használnak, amelyeket tisztázni kell. E kutatás központi kérdése a világméretű
kormányzás, és a "kormányzás" kifejezés azon mechanizmusok hálózatát jelöli,
amelyek a jogokat, kötelezettségeket és korlátozásokat osztják el egy
társadalmon belül, legyenek azok jogi, politikai, gazdasági vagy más
természetűek. Ebben a kutatásban a "jog" kifejezést leggyakrabban a szervezett
kormányzat által gyakorolt formális jogrendszerek jelölésére használjuk; a jog
azonban alkalmanként kevésbé formális, de nagy szabályozási képességgel
rendelkező rendszerek jelölésére is használatos, mint például a 3. fejezetben
található "a törvénykönyv a törvény" elv esetében. A "szabályozást" viszont
nagyon tág értelemben használják, és olyan különféle mechanizmusokat jelöl,
amelyek egy adott rendszer szereplői feletti ellenőrzés gyakorlására szolgálnak.
Ebben az értelemben a szabályozási folyamatoknak nem kell, hogy formális jogi
folyamatokból fakadjanak, hanem származhatnak a kormányzati cselekvésen
kívüli informális vagy nem kötelező erejű folyamatokból is. A "politika" része a
"kormányzásnak", mivel a politika segít meghatározni a jog és a szabályozás
tartalmát, további körvonalakat adva annak a térnek, amelyben a szabályozási
mechanizmusok mozognak.

V. Az érvelés felépítése
A. I. rész: A hálózatos földrajz
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Az I. rész (2-4. fejezetek) a kibertér heurisztikus földrajzát határozza meg.
Ezt a földrajzot három különböző nézőpontból közelítjük meg: térbeli, jogi és
politikai szempontból. A feladat célja, hogy leírja a kibertér teljes földrajzát,
mint olyan helyszínt, amely sajátos szabályrendszerrel és sajátos politikai
berendezkedéssel rendelkezik. Bár a bemutatott modell a kibertér a nemzeti
vagy nemzetközi térségtől elkülönülő térként jelenik meg, nem megy el olyan
messzire, hogy azt állítsa, hogy a kibertér teljesen az állami téren kívül létezik.
Ehelyett a kibertér földrajza gyakran keresztezi a nemzeti teret.

● 2. fejezet: Kibervilágok
A 2. fejezet technikai és szociológiai szempontból vizsgálja meg, hogy mi
is az a kibertér. Célja a kibertér földrajzának térbeli megalapozása. E feladat
teljesítése érdekében ez a fejezet először a kibertér technikai felépítését írja le
egy többszintű fogalmi modell segítségével, amely a fizikai és logikai összetevők
leírásán keresztül segít formát adni a kibertérnek. Ezután azt vizsgálja, hogy a
kibertér társadalmi felépítése hogyan ad térbeli jelentést a térbeli narratíván
keresztül. A térbeli narratíva az a szociológiai jelenség, amelyben a Kibertér mint
hely fogalmaztatik meg. A digitális tér leírására használt nyelvezet olyan, hogy a
digitális térnek a fizikai tér jellemzőit kölcsönzi. A kibertér ezen aspektusai
együttesen értelmezve egy globális hálózat artikulálható földrajzát hozzák létre,
amely kiterjedésében és elhelyezkedésében eltér a nemzetközi földrajzokon
keresztül értelmezett világméretű tértől.
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● 3. fejezet: Jogi terepek
Ez a fejezet ismerteti a kibertérben működő különféle szabályozási
mechanizmusokat, és azt, hogy ezek hogyan működnek együtt, mint egy jogi
földrajz, azaz joghatóság. E fejezet célja, hogy megállapítsa, milyen módon és
milyen határok között gyakorolják a szabályozási hatalmat a kibertérben.
Először is megpróbálja megmagyarázni a joghatóság mint jogi földrajz fogalmát,
ami megteremti az alapokat annak megértéséhez, hogy hogyan alkalmazzák a
szabályozást a kibertérben. Ezután a "kód a törvény" elvét használja fel annak
elemzésére, hogy a 2. fejezetben használt többszintű modellben hogyan
gyakorolják a szabályozási hatalmat.37 Végül ez a fejezet amellett érvel, hogy a
kibertér architektúrája vagy kódja az állam joghatósági határain kívül létező
kormányzási mechanizmusokat részesíti előnyben. Ez jelentős hatalmi változást
j e l e n t , mivel azt jelenti, hogy a kibertér kódja a szabályozás átkódolásával
megváltoztatja az állami joghatóság jogi földrajzát.

● 4. fejezet: Politikai határok
A 4. fejezet szerint, ha a számítógépes kód meghatározza mind a kibertér
térföldrajzát (a többszintű fogalmi modell révén), mind pedig a jogi földrajzát (a
"kód a törvény" elvén keresztül), akkor ez a kód bizonyos mértékig alkotmányos
funkciót tölt be: meghatározza annak a politikai térnek a határait, amelyben a
társadalom kibontakozik.

Ez az állítás nem a formális értelemben vett

alkotmány eszméjén alapul, hanem azon a felfogáson, hogy az alkotmányos
dokumentumok
A "code is law" kifejezéshez lásd Lawrence Lessig, Code 2.0 (Basic Books, 2006), 5. A
rétegekhez lásd Kevin Werbach, "Breaking the Ice: Rethinking Telecommunications Law for the
Digital Age," J. on Telecomm. & High Tech. L. 4 (2005): 59 és David G. Post, In Search of
Jefferson's Moose: Notes on the State of Cyberspace (Oxford; New York: Oxford University
Press, 2012), 80-89.
37
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és a kód hasonló célokat érnek el, bár különböző eszközökkel, az egyének közötti
politikai tér strukturálásában. Ez a technológiailag meghatározott alkotmány,
hasonlóan a jogi alkotmányhoz, "a hatalom elosztását [az uralkodók és az
uraltak között]" osztja el.38 A 4. fejezet ezután bemutatja, hogy a kibertér alapítói
úgy strukturálták a hálózatot, hogy lehetővé tegyék az egyének közötti nyílt
politikai interakciót. A fejezet röviden kitér a technikai tervezésbe ágyazott
politikai filozófiákra az internet történelmi gyökereinek és a mögöttes kódot
tervező személyek politikai filozófiáinak megvitatásán keresztül. Végezetül ez a
fejezet amellett érvel, hogy az interoperabilitás alapvető értéke a kibertér
politikai földrajzának alapját képezi. Az interoperabilitás mint érték segítségével
bemutatjuk, hogy a kibertér hogyan közvetíti a szereplők közötti tranzakciós
pontokat, és ezáltal meghatározza politikai szférájának paramétereit.

B. Közjáték - 5. fejezet: A kibertér nomoszai
Az 5. fejezet az I. részben megállapított földrajzot használja fel, és
szembeállítja azt a nemzetközi tér földrajzával. Ez a szembeállítás kritikus
elemzési pont, mivel feltárja a kibertér által okozott hiányosságokat és
kétértelműségeket a nemzetközi térben. Megkülönbözteti a kibertér földrajzát a
nemzetközi tér alapvető területi feltevéseitől, amelyeket a térbeli, jogi és politikai
földrajzoknak a nemzetközi szuverén államokba való tömörítése jelez.
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Jean-Marc Coicaud, Legitimacy and Politics A Contribution to the Study of Political Right and
Political Responsibility, ford. David Ames Curtis (Cambridge: Cambridge University Press,
2002), 52. Az idézetben a prepozíciót a "között"-ről "között"-re változtattuk, hogy jelezzük, hogy a
kibertérben ez nem egy bináris vagy kétirányú folyamat, hanem egy többdimenziós folyamat.

24

rendelés. A fejezet először a nemzetközi térben a határok felépítését vizsgálja és
kritizálja, és amellett érvel, hogy ezek a határok különálló földrajzi rekeszeket
alkotnak, amelyek területi, jogi és politikai teret tartalmaznak. Ezután a fejezet
bemutatja, hogy a kibertér hogyan kódolja újra e határok tartalmát. Konkrétan
azt állítja, hogy a hálózati tér lehetővé teszi a kibertér szereplői számára, hogy
újraértelmezzék a nemzeti határok tartalmát. Végül azt állítja, hogy a Sassen
által azonosított, a terület, a hatalom és a jogok kormányzati összeszerelésének
összetevőinek vizsgálata hasznos eszközként szolgál a kibertér és a nemzetközi
kereszteződésének feltárásához. Ezek az összetevők olyan pontokat tárnak fel,
ahol a nemzetközi és a kibertér közötti értelmes kölcsönhatás megfigyelhető
annak meghatározása érdekében, hogy a kibertér milyen mértékben kódolja újra
a határokat. Ezeket a kategóriákat a II. részben a földrajz fogalmi átfedésének
megkönnyítése érdekében alkalmazzuk.

C. II. rész: Hiperhivatkozások Földrajz
A II. rész (6-8. fejezet) az I. részben megfogalmazott kibertérföldrajzot
tematikusan csoportosított esetekre helyezi rá.

Ezeket az eseteket úgy

választottuk ki, hogy a kibertér és a nemzetközi tér közötti értelmes kapcsolódási
pontokat tárjunk fel, hogy bemutassuk a nemzetközileg konceptualizált tér-, jogi
és politikai földrajz újrakonfigurációit. Az ebben a részben található három
fejezet az 5. fejezetben bemutatott terület, hatalom és jogok kategóriáit használja
fel az I. részben kidolgozott földrajzi kategóriák kritikájának eszközeként.
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tanulmányok a transznacionális incidensek olyan episztemikus pillanatokként való
felhasználására összpontosítanak, amelyek feltárják a nemzetközi törésvonalakat.

● 6. fejezet: A kiberháború zárójelbe tétele
A 6. fejezet a kiberháború és a kiberkonfliktus fogalmáról, valamint ezek
hatásáról a háborúnak a nemzetközi kormányzásban található területi zárójeles
felosztására reflektál. E fejezet vizsgálata a nemzetközi rendszerben a területnek
mint a nemzetközi fegyveres konfliktusok előfordulásának korlátozására
irányuló

elsődleges

cél

elérésének

egyik

központi

mechanizmusának

elhatárolásán alapul. Azt állítja, hogy a kiberkonfliktus a transznacionális
erőszak hatókörének újradefiniálásával a területet az államtól távolabbra osztja
el. Ez a fejezet a kiberkonfliktus fogalmát használja fel annak bemutatására,
hogy a kibertér hogyan változtatja meg a nemzetközi földrajz térbeli dimenzióit
azáltal, hogy csökkenti a terület szerepét a konfliktus megfékezésében. Ez a
fejezet a Stuxnet, az elrettentés és az észak-koreai-Sony hackelés segítségével
illusztrálja a nemzetközi perspektívából értelmezett területi tér megváltozott
feltételeit. A fejezet központi állítása az, hogy az erőszak digitalizálódása
jelentősen erodálja az állam "területi integritásának" fogalmát, ami a nemzetközi
tér megfelelő eltolódását eredményezi. Az ebben a fejezetben használt esetek azt
illusztrálják, hogy a kibertér hogyan osztja újra a területtel kapcsolatos hatalmat.

● 7. fejezet: A hatóság egységesítése
Ez a fejezet a "globális, több érdekelt fél részvételével történő
kormányzás" kategóriáját elemzi, és amellett érvel, hogy a nem állami szereplők
egy egyedülálló csoportja rendelkezik a kibertér struktúrájának közvetlen
szabályozására vonatkozó hatáskörrel. Ez a hatáskör
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lehetővé teszi e szereplők számára, hogy olyan szabályozási hatásköröket
érvényesítsenek, amelyeknek az államok beleegyezés nélkül alá vannak vetve. Ez
a fejezet olyan esetek segítségével, mint az ITU és a kibertér irányítása közötti
kölcsönhatás, az IGC-k és a több érdekelt fél részvételével zajló kormányzás,
valamint a kibertér vállalati szabályozása, azt igyekszik megvilágítani, hogy a
transznacionális interakciók irányítására vonatkozó hatáskör hogyan került ki a
nemzetközi színtérről. Ez az elemzés a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU)
távközlési irányításának

hagyományos

modelljével való összehasonlítást

használja a kiberkormányzási struktúrákhoz annak bemutatására, hogy hogyan
változik a hatóság a hatóság jogi földrajza.

● 8. fejezet: Rendezetlen jogok
Az esetek utolsó fejezete a jogok kategóriáját használja fel arra, hogy
megfigyelje, hogyan változik a nemzetközi politikai földrajz. Ez a fejezet olyan
esetekre összpontosít, amelyek azt mutatják, hogy az egyéni jogokat egyre
inkább a nemzetközi folyamatokon kívül közvetítik. A tanulmányok a titkosítási
technológiák értékelését, a tömeges megfigyelési technológiák államok általi
alkalmazását és a hacktivizmus jelenségét foglalják magukban, hogy bemutassák
a politikai tér átformálódását. Ez a fejezet a jogok kategóriáját fogadja el olyan
lencseként, amelyen keresztül megérthetjük a politikai tér hatókörét, amelyben
az egyén létezik. Alkalmazása után ez a fejezet megmutatja, hogy az egyéni
jogokat egyre inkább a nemzetközi kormányzáson kívül közvetítik. Fontos, hogy
ez a fejezet amellett érvel, hogy a nemzetközi térben bekövetkezett változásokat
nem lehet egyszerűen az állami hatalom visszaszorulásaként értelmezni.
Ehelyett ez a fejezet amellett érvel, hogy a kibertér kétirányú utcát hoz létre,
amelyben az állami hatalom a nemzetközi
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kormányzás és a határokra való támaszkodás. A politikai tér kialakítása ennek
következtében egyre összetettebbé válik, mivel az egyénnek különböző
jogforrásokkal kell tárgyalnia, amelyek gyakran a hagyományos politikai
határokon kívülről érkeznek.
.
D. Következtetés - 9. fejezet: A világ átprogramozása
Az utolsó fejezet a kibertérnek a nemzetközi térre gyakorolt hatását
vizsgálja. A fejezet megfordítja a "kód a jog" elvet, és amellett érvel, hogy "a jog a
kód".

Ezt a metaforát arra fogja használni, hogy megmagyarázza, miért volt

képes a kibertér újrakonfigurálni a nemzetközi teret. A fejezet amellett érvel,
hogy a nemzetközi kormányzás "programját" rövidre zárják a digitális
technológiák, amelyek összeolvasztják az üzenetet a médiummal. Azzal érvel,
hogy a számítógépes programozás olyan eszmevilágot vet be, amelynek
szabályozására a nemzetközi nem rendelkezik megfelelő eszközökkel, és hogy ez
az eszmevilág a folyamatok és eljárások átprogramozásával átalakítja a
nemzetközit. Ezt az elemzést összekapcsolja annak vizsgálatával, hogy mit jelent
az átprogramozott világ a nemzetközi elmélet szempontjából, különös tekintettel
a realizmusra és a kozmopolitizmusra. Emellett olyan kérdések megvitatására is
sor kerül, amelyek meghatározzák a kibertér alternatív földrajzának és a
nemzetközi tér jövőbeli alakításának jövőbeli kutatásával kapcsolatos utakat.

V. Pálya
Ez a kutatás a globális rendet befolyásoló jog és politika technológiai
változásainak magyarázatára törekvő tudományágban helyezkedik el. A kibertér
egy
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világméretű jelenség, és mint ilyen, jelentősége nem egyszerűen a nemzetközi
hatalomelosztást befolyásoló externália. Ehelyett ez a kutatás amellett érvel,
hogy a kibertér az emberi interakciók közvetítésével a globális rendet alakító
folyamatokba ágyazottan értelmezendő. A kibertér alternatív földrajza olyan új
tér, amelyben a nemzetközi kormányzás kibontakozik, és kulcsfontosságú, hogy
legyen egy modell a kibertér átalakító hatásainak megértéséhez. Ez a kutatás ezt
a modellt az alternatív földrajz heurisztikájának segítségével követi, amely a
terület, a hatalom és a jogok újraelosztását eredményezi a globális jogi és
politikai szereplők között. Reméljük, hogy ez a modell rávilágít arra, hogy a
technológia hogyan közvetíti a globális folyamatokat és hogyan programozza át a
kormányzást.
Míg az utolsó fejezet az e kutatás által felvetett konkrét kérdések
meghatározásával foglalkozik majd, itt azt állítjuk, hogy a globális tér itt kínált új
konceptualizációja alapvető fontosságúvá válik a transznacionális és globális
események

kibontakozásának

megértéséhez.

A

kibertér

folyamatos

növekedésével figyelemre méltó, hogy a világ hírügynökségei egyre gyakrabban
számolnak be olyan eseményekről, amelyek részben vagy egészben a kibertérben
zajlanak. Emellett a kibertér a nemzetközi kapcsolatok egyik kulcskérdésévé vált,
és

úgy

tűnik,

hogy

átjárhatósága

teljesen

beágyazódott.

Ennek

eredményeképpen a kutatás fontos meglátásokat tartalmaz, amelyeket a
jövőbeni

transznacionális

incidensek

jelentésének

kibogozásában

lehet

alkalmazni azáltal, hogy fogalmilag körülhatárolja azokat a földrajzi területeket,
amelyeken belül ezek az incidensek bekövetkeznek. A nemzetközi nem
haldoklik, de bolondság lenne azt állítani, hogy nem változik. A nemzetközi tér
többé nem értelmezhető a terület, a jog és a politika statikus tömörüléseként.
Ehelyett
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a földrajzi eltolódások által jellemzett, újrakódolt határokkal jellemezhető
térként értelmezzük, ami komoly kérdéseket vet fel a nemzetközi kormányzás
elmélete és gyakorlata szempontjából. Ez a kutatás kiindulópontnak tekinthető
e kérdésekeredetének megértéséhez
és
kínáljövőbeli fejlemények

,

keretet
értékeléséhez.
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I. rész Hálózati
földrajz
"Egy ház objektív tere - sarkai, folyosói, pincéje, szobái - sokkal kevésbé
fontos, mint az, amivel költőileg fel van ruházva, ami általában egy olyan
képzeletbeli vagy átvitt értékkel bíró minőség, amit megnevezhetünk és
átérezhetünk: így egy ház lehet kísértetjárta, vagy otthonos, vagy
börtönszerű, vagy varázslatos. A tér tehát érzelmeket, sőt racionális értelmet
is nyer egyfajta költői folyamat révén, amelynek során a távolság üres vagy
névtelen tartományai a következőkké alakulnak át
jelentése számunkra itt."
-Edward Said
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2. fejezet
Kibervilágok

"Mit számít az, hogy melyik csatornát kapod?" - panaszkodik Ed Lindsey,
miközben egy panzió közös helyiségében a televízión (TV) váltogatja a
csatornákat. Lindsey, a The Twilight Zone egyik 1961-es epizódjának szereplője,
csalódott amiatt, hogy lakótársai olyan elragadtatott figyelmet szentelnek a
televíziónak. Nem sokkal e szóváltás után Lindsey előkeresi 1935-ös konzolos
rádióját a pincéből, és rájön, hogy az - szó szerint - adásokat fogad a múltból. A
rádió misztikus ereje végül elrepíti Lindsey-t abba a múltba, amely után
vágyakozik. 39
A "Static" című epizód elkerüli a szokásos, közhelyes cselekményt, amely
a sci-fiben oly gyakran előforduló, a fejlődő technológiától és az emberiség
pusztulásától való félelemről szól.

40

Egy sokkal finomabb, a technológiára

vonatkozó, de az ilyen elbeszélésekben gyakran figyelmen kívül hagyott
szempontot mutat be, nevezetesen azt, hogy a technológia alakítja az idő és a tér
társadalmi megtapasztalását. Bár a televízió világa ugyanannak a sugárzási
technológiának a permutációja, mégis más térbeli és időbeli vonatkoztatási
pontokkal rendelkezik, mint a rádió világa. Ez látható Lindsey jellemzésében,
amikor egy zenei előadást a televízióban úgy jellemez, hogy "tönkretesz egy
tökéletesen jó dalt". A televízió (azaz a videó) által megszabott értékek
különböznek a rádió (azaz a hang) által megszabott értékektől.

Ez több, mint

pusztán a gyártás kérdése
minőségét, megváltoztatja az egyének interakcióit ezekben a terekben.
39

"Static", The Twilight Zone, 2. évad, 20. epizód (1961)
például: "A Thing About Machines", The Twilight Zone, 1. évad, 40. epizód (1960).

40 Lásd
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A televízió vizuális értékei arra késztetik Lindsey-t, hogy "hipnotizáltnak"
nevezze lakótársait, miközben nézik. Ez különbözik a rádió terétől, amely
interaktív társadalmi teret hozott létre a hangszórói körül, így amikor Lindsey az
1940-es évekre rekonstruálja a terét, nem a rádió a középpont a szobában,
hanem a középpontban a szerelme áll.
A felszínen ez a fiktív történet a tömegmédia okozta társadalmi
széttöredezettség narratívájába burkolózik, de e narratíva mögött egy mélyebb
téma rejlik, amely a modernitással kapcsolatos kutatások középpontjában áll: a
technológia hatása a társadalmi tér felépítésére. Ed Lindsey azt figyeli meg, hogy
bár ezek a technológiák analógok, mindegyikük egyedi módon változtatja meg a
körülötte lévő világ rendezettségét. Szó szerint alakítják a teret a panzió terét.
A kibertér, mint technológia, nem különbözik ettől. Formálja a teret,
mégpedig azért, mert a technológia egyedi térbeli orientációkat hoz létre. E
fejezet

célja,

hogy

leírja

a

kibertér

térföldrajzát

annak

technikai

megnyilvánulásai és a domináns fogalmi narratíva szempontjából, amelyen
keresztül a kibertér értelmezhető. Ez a leírás ellenáll a "kibertér" abszolút
értelemben vett meghatározásának.

A lendületet részben azok a különféle

definíciók adják, amelyek már léteznek a kibertér leírását tartalmazó
szakirodalomban, de soha nem teljes körűen.

41

Ennek eredményeképpen az I.

rész fejezetei

41

Például: David C. Gompert és Phillip C. Saunders, Paradox of Power: Sino-American Strategic
Restraint in an Age of Vulnerability (Washington, DC: National Defense University Press, 2012)
("Cyberspace [is] shorthand for the capabilities and content of computer networking."); Lessig,
Code, 9; ("De a "cyberspace" valami több. Bár az internetre épül, a kibertér egy gazdagabb
tapasztalat."); Chris Toulouse, "Bevezetés", in The Politics of Cyberspace, szerk. Chris Toulouse
és Timothy W. Luke (New York: Routledge, 1998) 5 ("... a civil társadalom új, transznacionális
birodalma..."); Timothy W. Luke, "The Politics of Digital
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a

kibertér

leírására

fog

összpontosítani,

körvonalainak gazdagabb megértését.

42

hogy

megkönnyítse

annak

Ez a megközelítés abból a központi

hipotézisből fakad, hogy a kibertér olyan földrajz, amelyben a társadalmi
kapcsolatok kibontakoznak. itt a leírást helyezzük előtérbe a meghatározással
szemben, mivel egy dinamikus tér pontos és koherens meghatározása
nehézségekbe ütközik. A definíció a fogalmak egyszerűsítésének eszköze. A leírás
ezzel szemben árnyalatokat és összetettséget tár fel, amelyek kritikusak a gazdag
megértéshez, ahogyan azt itt keressük. 43
Ez a fejezet először egy többszintű modellt használ a technikai felépítés
és az Internet leírására, amely különbözik a kibertértől. Miután ezt a technikai
teret meghatároztuk, a kibertér térbeli konceptualizációját vizsgáljuk meg. E
fejezet egy része amellett érvel, hogy a kibertér uralkodó emberi értelmezése egy
térbeli narratíván keresztül történik, és hogy ez a narratíva erőteljes
következményekkel jár a kibertér társadalmi konceptualizációjára nézve. Végül a
fejezet azzal zárul, hogy a kibertér lakóinak vizsgálatán keresztül megvizsgálja,
hogyan teremt teret a technikai architektúra, és milyen következményekkel jár a
hálózatba kapcsolt népesség. A kibertér térföldrajza kritikus fontosságú annak a
tézisnek a megértéséhez, hogy a kibertér újrakódolja a határokat és
átprogramozza a világot.

I. Hálózati tér

Egyenlőtlenség: In: The Politics of Cyberspace (A kibertér politikája), szerk. Chris Toulouse és
Timothy W. Luke (New York: Routledge, 1998), 121. o. ("A kibertér leginkább a természet
pluralizálódásának legújabb megnyilvánulásaként értelmezhető."); valamint Betz és Stevens,
Cyberspace and the State, 13. o. ("A kibertér közismerten nehezen behatárolható.").
42
Ez a megközelítés nem újszerű, és a Post is alkalmazta. Post, Jefferson's Moose.
43 Ez hasonlít ahhoz a különbséghez, ami egy adott nemzetállam, mondjuk Kína meghatározása,
amely w, és egy, a történelméről és kormányzatáról szóló könyv között van.
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Ed Lindsey "mit számít a csatorna" kérdésére egyszerű a válasz: sokat. A
televíziózás technológiája olyan, hogy a csatornaválasztás a hálózat kiválasztását
jelenti, a hálózat kiválasztása pedig a hálózat által kiválasztott tartalom
elfogadását.

A csatornaváltás mindent megváltoztat, és ez volt az egyetlen

módja annak, hogy a tévé kimenetét megváltoztassuk. Az egy adott tévén
elérhető hálózatokat a hely korlátozza, mivel a sugárzott televízió az adóhoz való
közelség függvénye, és ez a hozzáférhetőség a műsorszolgáltatótól való vételre
korlátozódott, de nem a műsorszolgáltatóval való interakcióra. A televízió által
teremtett tér a nézők számára a nézelődésre szorítkozik.
Ha a "Static"-ot a mai kornak megfelelően aktualizálnák, elképzelhető
lenne, hogy a panzió népe mindannyian összegyűlne a közös helyiségben, de a
középpontban a saját személyes elektronikus eszközeik állnának. Ed Lindsey
ehelyett kiabálna, mert nem vennének részt a közös térben a tévénézés társas
aktusában, és nem építenének közösséget a nézés közös élményén keresztül.
Miközben Lindsey technológiai szkepticizmusa lényegében ugyanazokra a
retorikai állításokra épülne, a tér, amelyben állításait megfogalmazná, nagyon
különböző lenne. Ebben a frissített változatban minden egyes ember arra
összpontosítana, hogy a kibertérben legyen, és ami fontos, hogy a kibertérben
másokkal interakcióba lépjen. Minden egyén a saját csatornáját választaná. E
csatornák némelyike, például az olyan szolgáltatások, mint a Pandora vagy a
Netflix, a korábbi információs technológiákat utánozzák. Más csatornák azonban
egészen más lehetőségeket teremtenek az elköteleződésre és a kölcsönhatásra.
Valójában sok egyén ebben az alternatív felfogásban több egyénnel lépne
kapcsolatba e technológia eredményeként. Ez az egyszerű váltás megváltoztatja a
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közös helyiségek, mert "az internet nem olyan, mint a televízió - te használod,
nem ő használ téged".44
A technológia, különösen az információs technológiák megváltoztatják az
emberi interakciókat. 45 Ennek oka, hogy ezek a technológiák több és gazdagabb
információt képesek nyújtani, és az információ a társadalmi interakciók
középpontjában áll. A teret úgy értelmezzük, hogy azt az emberek építik, és az
emberek másképp élik meg a tereket attól függően, hogy a bennük alkalmazott
technológia hogyan változtatja meg az interakciókat.

Ed Lindsey másképp éli

meg a panzió közös helyiségét, ha különböző technológiát alkalmaznak.

Ez

hasonló a Cohen által megfigyelt tendenciákhoz, amelyekben a megfigyelési
technológiák megváltoztatják a nyilvános teret. A megfigyelési technológiák az
egyszerű megfigyelésen túl "kategóriák, narratívák és normák aktív előállítását"
valósítják meg.46 Cohen szerint ezek a technológiák azáltal változtatják meg a
teret, hogy "korlátozzák az elérhető viselkedési formák és normák körét".47 A
megfigyelési technológia emblematikus példája annak, hogy a "tranzakciós
pontok" "elterjedése" hogyan változtatja meg a fizikai földrajz tapasztalatait. 48
Mielőtt lemondanánk egy boldog Ed Lindsey-ről az 1940-es években,
közelebbről meg kellene vizsgálnunk a technológia természetét, amely
meghatározza azt a teret, amelyben ő

44

Toulouse, "Bevezetés", 12.
Ez nyomon követhető a történelem során. Ez magyarázza például a Mongol Birodalom jámbor
rendszerének szentelt figyelmet. Jane Burbank és Frederick Cooper, Empires in World History:
Power and Politics of Difference (Princeton: Princeton University Press, 2010) 109-110; korai
távíró, Armand Mattelart, Networking the World, 1794-2000 (University of Minnesota Press,
2000) 1-13; és műsorszórás, Douglas Kellner, "Intellectuals, the New Public Sphere, and
Technopolitics", in The Politics of Cyberspace, szerk. megj. Chris Toulouse és Timothy W. Luke
(New York: Routledge, 1998), 175-79.
46
Julie E. Cohen, "Privacy, Visibility, Transparency, and Exposure," The University of Chicago
Law Review, 2008, 181.
47
Id., 190. o.
48
Id. 200.
45
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életét,

pontosabban

tömegkommunikáció

tranzakciós
ebben

a

pontjainak

világban

a

meghatározását.

központosított,

A

egyirányú

kommunikáció terméke. Ebben a modellben a hatalom központi helyen
helyezkedik el, és az átadás hatalmaként értelmezhető. Az adót irányító entitás
irányítja azt a tartalmat is, amelyet a néző vagy a hallgató lát. A végberendezés
csak fogadja; egyetlen gomb vagy gomb sem teszi lehetővé, hogy a felhasználó
üzenetet küldjön vissza az adónak.

A tömegmédia ebben a térben a

közvetítésről szól a befogadó tömegek számára.

49 Ez

egy egyirányú utca, és az

utca fogadói oldalán lévő teret ez a technológia alakítja. Az internet lebontja ezt
az egyirányú paradigmát, és a felhasználó számára számos lehetőséget kínál
arra, hogy többirányú kommunikációt folytasson más egyénekkel, tömegekkel és
szinte bármilyen más, kommunikációra képes entitással. Ez az alapvető
különbség drámai változásokat hoz az emberi interakciók és a társadalmi rend
természetében, mivel a tranzakciós pontok számtalanok és világszerte
eloszlanak.
Az internet különbözik a kibertértől. Az internetet a jelen célokra úgy
lehet felfogni, mint a technológiát, amely lehetővé teszi a kibertér létrejöttét.
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Az internet technológiája elősegíti és elválaszthatatlanul összefonódik azzal a
jelenséggel, amelyet Cyberspace néven ismerünk, és amely szélesebb társadalmi
dimenziókban él. Ez azt jelenti, hogy a kibertér leírásához először is le kell
írnunk az internetet, amely a kibertér struktúráját alkotja. Ahhoz, hogy

49

A kommunikáció transzmissziós szemléletéről lásd James Carey, "A Cultural Approach to
Communication", in McQuail's Reader in Mass Communication Theory, szerk. Denis McQuail,
2002, 36-45.
50 Lessig, Code, 9. Lessig megjegyzi, hogy "nincs éles határvonal, amely elválasztja a kibertér és az
internet között. De a kettő között fontos különbség van a tapasztalatokban". Id. Lásd még Joanna
Kulesza, International Internet Law, ford. Magdalena Arent és Wojciech Wotoszyk (Routledge,
2013), 31. o.
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az internet technikai felépítésének megértéséhez itt egy többszintű modellt
fogadunk

el.

Ezt

a

modellt

"az

informatikusok

dolgozták

ki,

hogy

megmagyarázzák az internet funkcionális összetevőit, és azt, hogyan működnek
együtt az internetes forgalom továbbítása érdekében".51 Számos jogtudós
alkalmazta a réteges megközelítést az internetre vonatkozó politika és
szabályozás magyarázatára.

52

Bár ezeket a szabályozási szempontokat később

vizsgáljuk meg, jelenleg a többszintű modell hasznos modell azinternetet lehetővé
tevő, egymással együttműködő rendszerek lebontásához. A rétegszemlélet egy
"fogalmi

eszköz",

amely

"a

hálózatba

hierarchikus "halmazra" osztja "53

, és az

kapcsolt

információs

rendszert

internetet különböző funkciókkal

rendelkező, különböző technológiák kombinációjaként mutatja be, amelyek
egymásra épülve alkotják az egészet. Ez a megközelítés azért hasznos, mert a
"hálózatok közötti összekapcsolhatóság" "olyan összetett, hogy nem könnyű
megérteni".54 A rétegek létrehozása modellt teremt a különböző, de egymással
összefüggő technológiák funkció szerinti kategorizálására, és megmutatja, hogy
az egyes "önálló" kategóriák hogyan kapcsolódnak a felettük és alattuk lévő
rétegekhez. 55
A különböző szerzők különböző réteghalmazokat használtak. Így például
Post az internetet két különálló rétegre egyszerűsíti, a hálózati rétegre és a
hálózati rétegre.
51

Ellen P. Goodman és Anne H. Chen, "Modeling Policy for New Public Service Media Networks",
Harv. JL & Tech. 24 (2010): 115
52
Goodman és Chen például amellett érvel, hogy a rétegzett modellt "a közmédia reformjának
alakítására" kell használni. Goodman & Chen, "Public Service Media 116; Werbach amellett érvel,
hogy a rétegzett modell felhasználható a médiapolitika frissítésére az analóg kétrétegű modellből.
Werbach, "Breaking the Ice", 78-80; Solum és Chung a szabályozási hatások megértésében
központi szerepet tulajdonít a rétegmodellnek. Lawrence B. Solum és Minn Chung, "The Layers
Principle: Internet Architecture and the Law", Notre Dame L. Rev. 79 (2003): 821.
53Werbach
, "Breaking the Ice", 71, 66.
54
Gompert és Saunders, A hatalom paradoxona 116. Az internetet a "képességek példátlan
integrációjaként" lehet leírni, ami egyszerre jelzi kiterjedését és összetettségét. Barry M. Leiner és
mások, "Az internet rövid története" (The Internet Society, 2012. október 15.),
http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-interne.
t.
55
Werbach, "Breaking the Ice", 66.
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alkalmazási

réteg56

, Kulesza három réteget használ,57 míg Solum és Chung

hatrétegű vermet használ (lásd az 1.1. ábrát).

58

A modellek közötti különbségek

nem lényegi jellegűek, hanem az elemzés felbontásán alapulnak. 59 Itt egy
közepes

szemcseméretű,

négyrétegű

halmazt

használunk

a

túlzott

leegyszerűsítés és a felesleges bonyolultság elkerülése érdekében. Werbach és
mások egy négyrétegű vermet azonosítottak, amely egy fizikai réteget, egy
logikai réteget, egy alkalmazási réteget és egy tartalmi réteget tartalmaz.

60

Ez a

négyrétegű réteg fogja itt az elemzést irányítani. 61

Fizikai réteg

Fizikai réteg

Hálózati réteg

Fizikai réteg
Link réteg

Logikai réteg

Logikai réteg

IP réteg
Szállítási réteg

Alkalmazási
réteg

56

Tartalmi réteg

Alkalmazási
réteg

Alkalmazási
réteg

Tartalmi réteg

Tartalmi réteg

Post, Jefferson's Moose, 80-83.
Kulesza, Nemzetközi internetjog, 125-126.
58
Solum és Chung, "Layers Principle", 816. pont.
59 Werbach a rétegmodelleket "koncepcionális eszközként" írja le, és mint ilyeneknek "nem kell
egységesnek lenniük". Werbach, "Breaking the Ice", 71 .
60
Id.; Kevin Werbach, "A Layered Model for Internet Policy", J. on Telecomm. & High Tech. L. 1
(2002): 37; David P. Reed, "Critiquing the Layered Regulatory Model", J. on Telecomm. & High
Tech. L. 4 (2005): 281; Craig McTaggart, "A Layered Approach to Internet Legal Analysis",
McGill L.J. 48 (2003): 573; Lessig, Code, 144-145.
61
Itt kell megjegyezni, hogy a műszaki leírás csak kezdetlegesen ismerteti a
az internet működése. Az internetnek ez az archetipikus leírása az alapvető struktúráját, mint
kölcsönhatások hálózatát hivatott feltárni, de nem feltétlenül az egyes kölcsönhatások leírása,
amelyek számtalan módon történhetnek, mivel a hálózatok hálózatának minden egyes hálózata
különböző technológiákat alkalmazhat a saját logikai rétegeiben. Emellett az alkalmazási réteg
széles körű lehetőséget hagy az internetes tranzakciók jellegének megváltoztatására.
57
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Post

Kulesza

Werbach

Solum & Chung

2.1. ábra: Különböző réteges modellek

i. A fizikai réteg
A fogalmi verem alján a fizikai réteg található. A fizikai réteget az a
hardver alkotja, amelyen az internet fut. Ez a hardver routerekből,
kiszolgálókból, kábelekből (réz- és optikai kábelekből), mobiltornyokból,
műholdas kapcsolatokból és egyéb távközlési technológiákból áll.

62

Ez az

infrastruktúra lényegében az internet kötőszövete, amely az információ
továbbításának közegét biztosítja. A fizikai réteg magában foglalja az internethez
kapcsolódó összes fizikai berendezést. Ide tartoznak az internet gerinchálózatai
és a távközlési hálózatok, amelyek biztosítják az adatáramlás fizikai eszközeit.
Az internetes gerinchálózatok olyan szolgáltatók csoportja, amelyek az
autonóm hálózatok közötti információátvitel útvonalát biztosítják.

63

Ezek a

szolgáltatók az internethálózati összeköttetéshez való hozzáférést értékesítik
más szolgáltatóknak, akik harmadik feleknek, például egyéni felhasználóknak
vagy vállalatoknak nyújtanak szolgáltatásokat.
csoportját

általában

64 A

internetszolgáltatóknak

szolgáltatók e másodlagos
(ISP)

nevezik.

Internet

gerinchálózat
lényegében saját hálózatot alkot, amely lehetővé teszi, hogy az
összes csatlakoztatott végfelhasználó és tartalomszolgáltató
kommunikáljon egymással. A végfelhasználók azonban általában
nem érdekeltek abban, hogy
62

Werbach, "Layered Model", 60.
Rick Osgood, "Net Neutrality and the FCC Hack," in Hackaday Omnibus 2014, szerk. Mike
Szczys, 2014, 32. o.
64
Id.
63
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csak az azonos gerinchálózati szolgáltatóhoz csatlakozott
végfelhasználókkal és tartalomszolgáltatókkal kommunikálnak;
inkább
azt
szeretnék,
hogy
a
végfelhasználók
és
tartalomszolgáltatók széles körével tudjanak kommunikálni,
függetlenül a gerinchálózati szolgáltatótól. Ahhoz, hogy a
végfelhasználók számára ilyen univerzális kapcsolatot lehessen
biztosítani, a gerinchálózatoknak össze kell kapcsolódniuk
egymással, hogy az egymás végfelhasználóinak szánt forgalmat
kicseréljék. 65
A gerinchálózatok irányítják az információáramlást a hálózatok között. Fontos
megjegyezni, hogy funkciójuk csak az adatátvitel: a gerinchálózatok alapvető
funkciója nem az információ tárolása az interneten, hanem az adatok
továbbítása a hálózatok között.
A gerinchálózati szolgáltatók és az általuk értékesített szolgáltatók
távközlési hálózatokon keresztül küldik az adatokat a felhasználóknak. A legtöbb
otthoni felhasználó például telefonvezetéken vagy koaxiális kábelen keresztül
csatlakozik az internethez - mindkettőt azért telepítették, hogy különböző
technológiák

médiumaként

mobilhálózatokon,

használják.

rádiófrekvenciás

vagy

A

felhasználók

wifi-hálózatokon,

azonban

illetve

külön

vezetéken keresztül is csatlakozhatnak az internethez. Két dolgot kell ezen a
ponton megjegyezni. Először is, az internet különböző hálózatokon fut, amelyek
különböző csatlakozási technológiákat alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy
nagyfokú átjárhatóságot tesz lehetővé a különböző technológiák között.
Másodszor, ezek a hálózatok a szereplők különböző csoportjainak tulajdonában
vannak, ami azt jelenti, hogy az entitások között magas szintű az átjárhatóság.
Az internet funkcionalitása az átviteli közeggel, valamint az átvitel adójának vagy
címzettjének személyazonosságával kapcsolatos technológiai ambivalenciára
összpontosul. Ez drámaian különbözik a korábbi távközlési technológiáktól,
amelyeket a
65 Michael

2000), 3.

Kende, "A digitális kézfogás: (Washington, D.C.: Szövetségi Kommunikációs Bizottság,
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meghatározott technológiai paraméterek, amelyek korlátozták az interaktivitást.
Például

a

műsorszórást

olyan

elvek

szerint

szabályozták,

amelyek

maximalizálták a szűkös elektromágneses spektrum hatékony felhasználását,
míg a telefonszabályozás a nyilvános hozzáférés maximalizálását szolgálta.

66 A

technológiai ambivalencia egy olyan tendenciát jelez, amely a fogalmi réteg
minden szintjén megfigyelhető: a konvergenciát. A konvergencia egy olyan
folyamat, amelynek révén "a kommunikációs hálózatok közötti történelmi
különbségek elolvadnak".67

A

konvergencia a logikai réteg terméke, amely a

fogalmi réteghalmazban a következő.

ii. A logikai réteg
A konvergencia a fizikai rétegben történik, mivel a logikai réteg
átkonfigurálja az információ fizikai rétegen történő továbbításának módját. A
logikai

réteg

az

internet

által

továbbított

adatokat

meghatározó

szoftverprotokollokból áll. Minden távközlési rendszer elektronikus úton
továbbít adatokat, de hagyományosan ez a jel analóg volt, és az analóg jeleket
továbbító technológiák szigorú szabályai korlátozták.

68

A

számítógépek

megjelenése lehetővé tette a digitalizálást, ami lehetővé tette, hogy ugyanazt a
tartalmat szabványosított adatokként kódolják, amelyek "alapvetően csak
egyesek és nullák sorozata", és amelyek

Lásd általában: Thomas G. Krattenmaker, Telecommunications Law and Policy, 2. kiadás.
(Durham, NC: Carolina Academic Press, 1998) és Charles H. Kennedy és M. Veronica Pastor, An
Introduction to International Telecommunications Law (Boston: Artech House, 1996).
67 Werbach, "Breaking the Ice", 61. Lásd még: Kulesza, International Internet Law, 53; Wayne
McIntosh és Cynthia Cates, "Hard Travelin': A szólásszabadság az információs szupersztráda
korában", in: The Politics of Cyberspace, szerk. Chris Toulouse és Timothy W. Luke (New York:
Routledge, 1998) 95, 102-03; Damian Tambini, Danilo Leonardi és Christopher T. Marsden,
Codifying Cyberspace: Communications Self-Regulation in the Age of Internet Convergence
(Routledge, 2008) 3-4; Jayakar, "Globalization and the Legitimacy", 719.
68
Leiner et al., "Az internet rövid története".
66
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"végső soron felcserélhető, ami azt jelenti, hogy bármely kommunikációs
platform elméletileg bármilyen szolgáltatást nyújthat "69.
Az internet szíve a TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol).
70

Ez a protokoll határozza meg az interneten történő adatátvitel szabványait.

Két különböző funkciót határoz meg. Először is meghatározza, hogy az elküldött
információt hogyan kell csomagolni. A digitális információ, az analóg
információval ellentétben, könnyen szétválasztható és újra összerakható.
Amikor az információt az interneten keresztül küldik, a végfelhasználó eszközén
lévő számítógépes program apró adatcsomagokra darabolja azt. Minden
csomagot felcímkéznek azzal a sorrenddel, amelyben újra össze kell rakni. A
második funkció, amelyet leír, az internetprotokoll, amely minden csomaghoz
egy külön címet rendel, amely megmondja a hálózat csomópontjainak, hogy
hová kell küldeniük az adatot. Ezt a folyamatot csomagkapcsolásnak nevezzük. 71
A csomagkapcsolás forradalmasította a távközlést, amely addig analóg
jeleket továbbított, és az áramköri kapcsolástól függött. Az interneten minden
eszköznek van IP-címe, amely egy telefonszámhoz hasonló numerikus azonosító
az adott eszközre érkező és onnan induló forgalom számára.

72

Történelmileg,

amikor egy vezetékes telefonon hívást kezdeményeztek, analóg jelet küldtek,
amelyet állandó áramkörben kellett a hívás másik végére kapcsolni.

73

Ezt az

áramkört a

69

Kevin Werbach, "Breaking the Ice," 62; David G. Post, "Against 'Against Cyberanarchy,'" (A
kiberanarchia ellen).
Berkeley Technology Law Journal 17 (2002): 1375-76.
70 A
TCP/IP architektúra számos más magyarázatát lásd: Post, Jefferson's Moose, 4-6. fejezet;
Lessig, Code, 43-45; valamint David D. Clark és Susan Landau, "Untangling Attribution," in
Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies and Developing
Options for U.S. Policy, (2010) 27.
71
Brate, Technomanifestos, 104-05.
72
Az IP-címek mélyebb megértéséhez lásd: Laura DeNardis, The Global War for Internet
Governance (New Haven: Yale University Press, 2014) 37-41.
73
Leiner et al., "Az internet rövid története".

43

egy központi üzemeltetőn keresztül, ez az eljárás áramkörváltás néven ismert. 74
Ennek a folyamatnak a vizuális

megjelenítése

a

korai televíziózás gyakori

jellemzője volt, amely gyakran használt osztott képernyőt, amelyen a kezelő egy
kapcsolótáblán lévő folyamatos áramkör fizikai összekapcsolását mutatta egy
patchkorddal.

A csomagkapcsolás ezzel szemben nem igényel folyamatos

kapcsolatot, mivel az információ folyamatos analóg jel helyett adatcsomagokra
bomlik. Ez azt jelenti, hogy a csomagok a hálózaton keresztül útvonalak
bármilyen kombinációján keresztül továbbíthatók, hogy eljussanak a megfelelő
IP-címre.

A

központi

üzemeltető

helyett decentralizált

útválasztók

és

csomópontok vannak, amelyeken keresztül egy csomag halad. Ez a fajta
hálózatépítés hatékonyabb átviteli sebességet tesz lehetővé a terhelések
hálózaton belüli elosztásával.

75

Más szóval a csomagoknak nem kell ugyanazon

az útvonalon haladniuk vagy ugyanabban a sorrendben megérkezniük, így a
csomagok a lehető leghatékonyabb útvonalon kerülnek továbbításra. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy e-mail, miután csomagokra
bontották, számos különböző, földrajzilag szétszórt helyen található szerveren
keresztül haladhat. A csomagkapcsolással elkerülhető a központi operátorra
nehezedő teher, amely az áramköri kapcsolásnál jelentkezik. 76
Ki kell emelni e rendszer néhány kiemelkedő jellemzőjét. Először is, a
TCP/IP protokollt úgy tervezték, hogy a csomagot a benne lévő információtól
függetlenül továbbítsa. Fontos, hogy a jelenlegi konfiguráció szerint az
útválasztók, amelyeken a protokoll fut, nem regisztrálják, hogy mi van a
csomagban.

77

Az útválasztó egyszerűen továbbítja a csomagot az útja következő

úticéljához. Ez az oka annak, hogy az internet
74

Id.
Id.
76
A hálózati konfigurációkról bővebben lásd Post, Jefferson's Moose, 47-59.
77 Az internetet így tervezték, hogy így működjön, de meg kell jegyezni, hogy egyes szervezetek mély
csomagvizsgálati technológiákat használnak. Lásd DeNardis, Global War, 206-07.
75
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néha "hülyeségnek" nevezik.78 Az internet felépítése egyszerűen arra irányul,
hogy lehetővé tegye az információ szabad átvitelét a hálózat különböző
csomópontjai között, ami azt jelenti, hogy a csomagok tartalmát nem tárolják a
79

logikai rétegben.

Másodszor, ez azt jelenti, hogy az adatátvitel semleges a

technológia tekintetében, amelyen az adat halad. Az internet futhat rézkábelen,
optikai szálakon, rádióhullámokon, műholdas adásokon vagy bármi máson, ami
elektronikus kommunikáció továbbítására alkalmas. A TCP/IP szabványosított
módon csomagolja és címzi az adatokat az átvitelhez. Harmadszor, e
technológiai

ambivalencia

eredményeként

az

internet

széles

körben

hozzáférhetővé válhat. Az Internet nem egyetlen hálózat, hanem hálózatok
hálózata, amelyet egy szabványos protokoll segít elő. Az Internet a
protokollrétegben

vizsgálva

megkönnyíti

a

különböző

hálózatok

összekapcsolását, mivel az adatcsomagok bármilyen távközlési infrastruktúrán
közlekedhetnek.

80

Végül, mivel a szabványos protokoll az interoperabilitást

hivatott biztosítani, maga a hálózat rizomatikus jellegű, mivel hálózatok nem
hierarchikus összeépítéséről van szó. 81
Korábban már említettük, hogy a logikai szint az internet szíveként
funkcionál. Ennek oka, hogy egy "nyílt hálózaton" keresztül létfontosságú
összekötő kapocsként szolgál az alatta lévő fizikai réteg és a felette lévő
alkalmazási réteg között.

78

Post, Jefferson's Moose, 80.
Ez a harmadik a négy alapszabály közül, amelyek elméletileg a nyílt hálózati architektúra
alapját képezik. Leiner et al., "Az internet rövid története".
80 Mattelart, Networking the World, 4 ("A kommunikáció szabványosítást és a véletlenek
megszüntetését jelenti.").
81
Betz és Stevens, Cyberspace and the State, 38. Az ARPANET, az Internet elődjének eredeti
tervezése "azon az elképzelésen alapult, hogy több független, meglehetősen önkényes kialakítású
hálózat lesz...". Leiner et al., "Az internet rövid története". Lásd még James D. Fielder, "The
Internet and Dissent in Authoritarian States", in Conflict and Cooperation in Cyberspace: The
Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos and Adam B. Lowther (Boca
Raton: Taylor & Francis, 2013), 168.
79
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architektúra", amely az internet "alapvető technikai alapötlete". 82 A nyílt hálózati
architektúra kapcsolatot teremt a különböző fizikai rétegbeli technológiák és a
különböző alkalmazási rétegbeli technológiák között azáltal, hogy közös
kommunikációs nyelvet hoz létre közöttük, nem pedig közöttük.

83

A logikai

réteg e tulajdonságok miatt a fizikai réteg konvergenciáját mozgatja, de ez a
konvergencia az alkalmazási rétegben tapasztalható.

iii. Az alkalmazások rétegei
Az a kijelentés, hogy az internet ostoba, a logikai réteg azon funkcióján
alapul, hogy az adatcsomagok továbbítása során nem diszkriminál, és az
internetnek a tudás hatalmas archívumaként való népszerű elképzelését
kommentálja. Az internet azért buta, mert egy végponttól végpontig terjedő
hálózat, ami azt jelenti, hogy az intelligencia "a peremeken van elhelyezve".84 A
hálózat szélein futó eszközök és alkalmazások azok, ahol az internet úgymond
"megtörténik".

A logikai réteg által továbbított adatcsomagok csak a hálózat

végén értelmezhetőek, mivel "az internetet ... nem egyetlen alkalmazáshoz
tervezték, hanem egy általános infrastruktúrának, amelyen új alkalmazásokat
lehet létrehozni".85 Lényegében, az okostelefonok által bevezetett divatos
kifejezéssel élve, "erre is van egy alkalmazás".86

Az

internetet nem csak egy

alkalmazáshoz tervezték.
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Leiner et al., "Az internet rövid története".
áramkörkapcsolás olyan hálózati architektúra, amely megkönnyíti a kommunikációt a
technológiailag egyenértékű eszközök között. Leiner et al., "Az internet rövid története".
84
Lawrence Lessig, Kód, 111
85
Leiner et al., "Az internet rövid története".
86 Az Apple által védett reklámkifejezést Clinton amerikai külügyminiszter az internet
szabadságáról szóló beszédében sajátította ki. Hillary Clinton, "Internet Rights and Wrongs:
Choices & Challenges in a Networked World," remarks, U.S. Department of State, (2011. február
15.), http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/02/156619.htm. (" . . . we
83 Az
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A világháló (WWW) kiváló példaként szolgál. Ha megkérdeznénk, hogy
"mi az internet?", akkor sokan valószínűleg a WWW-ként írnák le, mivel még
mindig ez az egyik leggyakoribb módja annak, ahogy az emberek az internetet
megtapasztalják.

87

A WWW azonban egy olyan alkalmazás, amely egy eszközön

fut, és az alkalmazási rétegben működik.

88

A WWW működésének kezdetleges

magyarázata segít megmutatni, hogyan működik az alkalmazási réteg, valamint
a végponttól végpontig elv. Ha egy weboldalt szeretne megtekinteni, akkor a
webböngésző címsorába beír egy URL-címet (Uniform Resource Locator),
például http://www.dudeism.com. 89 Az első dolog, amit meg kell jegyezni, hogy
többféle webböngésző létezik, amelyeket különböző szervezetek, köztük
vállalatok, nonprofit szervezetek és egyéni programozók készítenek.

90

A

webböngésző ezután az Ön internetszolgáltatóján (ISP) keresztül kérést küld egy
szervernek, amely egy fájlt tartalmaz a .com gyökérnévhez tartozó URL-ek
listájával.

91 Ebben

a gyökérfájlnak nevezett listában keresi a dudeism.com címet,

és megtalálja a hozzá tartozó eszköz IP-címét.

úgy vélik, hogy az internetes elnyomás elleni küzdelemben nincs csodafegyver. Erre nincs
applikáció."))
87
Például: Toulouse, "Introduction", 2 ("Ami az internetet ... teljesen megváltoztatta, az a HTML
feltalálása ... és a World Wide Web rendkívüli, futótűzszerű fejlődése.") és Betz és Stevens,
Cyberspace and the State, 13. o.).
88
Leiner et al., "Az internet rövid története". Lásd még: Verizon v. FCC, No. 11-1355, 740 F. 3d
623 (Court of Appeals, Dist. of Columbia Circuit 2014), 36. o.
89 Az
URL HTTP része a keresett adat típusát jelöli, ebben az esetben a Hypertext Transfer
Protocol (Hipertext Átviteli Protokoll) rövidítése. A címnek ez a része egy egységes erőforrásazonosító (Uniform Resource Identifier, URI), és azt jelzi, hogy egy hipertext-fájlt keresünk.
Számos URI létezik, amelyek jelzik, hogy egy adott alkalmazás milyen típusú adatot keres. Ezek
közé tartozik az FTP (File Transfer Protocol), az IRC (Internet Chat Relay) és a HTTPS (HTTP
Secure). A modern böngészőkben nincs szükség ennek a résznek a beírására, mert a szoftver
alapértelmezés szerint HTTP-címeket használ. 90 Például a Firefox, az Opera, a Microsoft Explorer, a
Google Chrome és a Safari mind különböző webböngészők.
91
A .com egy általános felső szintű domain (gTLD). A domain nevek a Domain Name
Rendszer (DNS), amelyet az ICANN kezel. Mark VB Partridge és Scott T. Lonardo, "ICANN Can
or Can It?: Recent Developments in Internet Governance Involving Cybersquatting, Online
Infringement, and Registration Practices," Landslide 1, no. 5 (2009): 24-29. Lásd még:
DeNardis, Global War (Globális háború), 41-44. o.

47

a dudeism.com címmel a Domain Name System (DNS) segítségével.

92

Egyszerűbben fogalmazva, a "dudeism.com" egy szövegalapú azonosítója az IPcímnek, amely a 216.172.106.18.93 Az internetszolgáltató az Ön nevében
kapcsolatba lép ezzel az eszközzel, amelyet úgy konfiguráltak, hogy szerverként
működjön,94 és megkeresi a "www" nevű könyvtárat.95 Ha ott van, a böngésző
keres egy alapértelmezett fájlt, leggyakrabban az "index.html" címet, az
internetszolgáltató továbbítja ennek a fájlnak egy másolatát, amelyet az Ön
számítógépe letölt.

96 Az

index.html nevű fájl másolata most már létezik a

számítógépén, és a böngésző megnyitja ezt a fájlt, amely olyan számítógépes
kódot tartalmaz, amelyet a webböngésző megért és végrehajt. 97 Ez a kód mondja
meg a böngészőnek, hogy mit jelenítsen meg a képernyőn. Ezt az egész
tranzakciót a logikai réteg segíti elő, és digitális elektromágneses jelek
formájában kerül átvitelre a fizikai rétegen keresztül.
Ebben a példában jól látható, hogy az internetre csatlakozva elérhető
információk a periférián tárolódnak. A weboldal
92

Az URL lényegében egy olyan eszköz, amely "megkönnyíti az emberek számára az internet
használatát" azáltal, hogy a nehezen megjegyezhető számsorokhoz felidézhető szöveget társít. A
DNS "lehetővé tette a hierarchikus hostnevek IP-címekké történő feloldásának skálázható,
elosztott mechanizmusát". Leiner et al., "Az internet rövid története".
93
Partridge és Lonardo, "ICANN tud vagy tud?", 24. o.
94
A kiszolgáló egy másik alkalmazás az alkalmazásrétegen. A kiszolgáló, bár általában speciális
hardveren működik, egyszerűen egy olyan számítógépes alkalmazás, amely számítógépes fájlokat
tesz elérhetővé a hálózat más számítógépei számára. Ebben az esetben a kiszolgálót úgy
konfigurálták, hogy nyitott legyen bármely hálózatról érkező kérésre. A szerverek lényegében
hierarchikus könyvtárba konfigurált fájlrendszerek, és lényegében a legtöbb asztali operációs
rendszerben található fájl- és mapparendszerhez hasonlóan működnek.
95 A
WWW ebben az esetben a szerveren lévő olyan fájlmappát jelöli, amely a World Wide
Web. Bár a WWW itt azt jelzi, hogy ezek az erőforrások az internetre vonatkoznak, ez gyakran
szükségtelen. Valójában a dudeism.com ugyanúgy oldódik fel, mint a www.dudeism.com. Az URL
ezen részének sem kell www-nek lennie. Például a szerző tulajdonában van a
www.blountsfolly.com, de blogot vezet a space.blountsfolly.com címen. Az URL-címeket
hierarchikusan, jobbról balra haladva olvassuk.
96 Tambini et al, Codifying Cyberspace, 7. Az "index.html" egyszerűen egy fájlnév, hasonlóan a
dissertation.doc-hoz, amely egy "disszertáció" nevű Microsoft Word dokumentumot jelöl. Az
"index" egy tetszőleges alapértelmezett fájlnév, amelyet a böngészők programozásuk
eredményeként keresnek. A szervereket úgy is be lehet programozni, hogy a z index.html-től
eltérő alapértelmezett fájlt szolgáljanak ki. A "html" egy fájltípus, amely hipertext jelölőnyelven
(HTML) írt szöveges fájlt jelöl. A HTML az a számítógépes nyelv, amelyet a böngészők
megértenek és használnak a weboldalak megjelenítésére.
97 Egy böngészőablakban könnyen látható a weboldal kódja. A legtöbb böngésző lehetővé teszi a
forráskód megtekintését az adott böngésző eszközmenüjében található "forrás megtekintése"
opció segítségével. Ennek az eszköznek a használata esetén megjelenik a betöltött html fájl
szövege.
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nem "az interneten" van, hanem az interneten keresztül érhető el, és egy
csatlakoztatott eszközön létezik. A látott fájl szó szerint a számítógépre
másolódik, ami azt jelenti, hogy a távolról érkező információ azonnal, ha
ideiglenesen is, de a felhasználó eszközének memóriájában lokalizálódik, hogy
az adott eszközön lévő szoftverrel manipulálható legyen.

98

Ez a gyakorlatban a

végponttól végpontig elv, amely "keményen be van drótozva az internet
architektúrájába".99 Technológiai értelemben ezt "peering"-nek nevezik.100 A
peering az eszközök között a közös protokollon keresztül létrehozott
egyenlőséget jelenti. 101
A végponttól végpontig elv gyakorlati hatása azt jelenti, hogy a
felhasználó az alkalmazások szintjén tapasztalja a konvergenciát.

Valójában a

"van erre egy alkalmazás" kifejezés pontosan ezt a gondolatot fejezi ki. A
konvergencia azért tapasztalható, mert az információ digitalizálható, és a
technológiai ambivalencia megkönnyíti a különböző kimenetekkel rendelkező
alkalmazások

sokféleségét.

Ez

a

technológiai

innováció

eredményezte, mivel az alkalmazások és hálózatok elszaporodtak.

virágzását
102 A

legjobb

példa erre talán a dolgok internetének (Internet of Things, IoT) kialakulóban
lévő koncepciója, amelyben a hagyományos számítógépeken kívül más
eszközöket is hálózatba kapcsolnak olyan alkalmazásokhoz, mint például az
otthoni automatizálás. Az IoT lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen gép, amely
képes
98

Lawrence Lessig, Code, 268. ("Nincs mód arra, hogy egy művet digitális környezetben másolat
készítése nélkül használjunk.")
99
Damian Tambini et al, Codifying Cyberspace (A kibertér kodifikálása), 2.
100
Leiner et al., "Az internet rövid története".
101
Ez csak technológiai értelemben jelent egyenlőséget. A technológiai értelemben vett egyenlőség
nem tévesztendő össze a jogi vagy politikai értelemben vett egyenlőséggel.
102
Tambini et al, Codifying Cyberspace, 9. (az interoperabilitás és az innováció összekapcsolása)
és Leiner et al, "A Brief History of the Internet". (az internet mint "infrastruktúra" az "új
alkalmazások" számára) és Goodman és Chen, "Modeling Policy", 120. Példák arra, hogy a zárt
szabványok hogyan korlátozzák az innovációt az interoperabilitás korlátozásával: a Marconi
Company távírószabványai, Jayakar, "Globalization and the Legitimacy", 722, és az AT&T
kísérletei, hogy monopóliumát úgy tartsa fenn, hogy megtiltotta a nem AT&T eszközöknek, hogy
csatlakozzanak a hálózatához. Krattenmaker, Távközlési jog és politika, 367-69. Lásd még

49

American Broadcasting Company v. Aereo, 573 U.S. (2014) (a bíróság megállapította, hogy az
apró antennákkal fogott műsorjelet online közvetítő technológia funkcionálisan egyenértékű a
kábeltelevízióval).
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manipulálható egy áramköri kártya által, hogy a kibertér térbeli földrajzába
103

behálózzák, így például most már vannak izzók az interneten.

Az alkalmazási

réteg innovációját tovább ösztönzi a logikai réteg decentralizációja, amely több
egyénnek biztosít hozzáférést az információs rendszerekhez. 104
A másik ok, amiért az innováció az alkalmazási rétegben történik, hogy a
hálózatok

átjárhatóságának

megkönnyítése

érdekében

a

logikai

réteg

protokolljai nyitottak, így bárki, aki jártas a programozásban, képes lehet olyan
alkalmazást írni, amely új típusú információáramlást tesz lehetővé. Ez
jelentősen csökkenti az új termékek fejlesztési költségeit, de azt is jelenti, hogy
az egyes programozók megváltoztathatják az internetes kommunikáció
működését - pontosabban az alkalmazási rétegen keresztül a kommunikáció
jellegét. Jó példa erre Phil Zimmerman, aki a Pretty Good Privacy (PGP)
programot írta. Ezt a nyilvános kulcsú titkosító programot azért fejlesztették ki,
hogy a felhasználók biztonságos titkosított üzeneteket küldhessenek más
egyéneknek az interneten keresztül.

105 A

PGP-hez hasonló titkosító programok

azonban az amerikai nemzetközi fegyverkereskedelmi szabályzat (ITAR) szerint
fegyvereknek minősülnek.

106

Ezek korlátozták a PGP mint védelmi cikk

exportját. 107

103
Jane Wakefield, "Smart LED izzók Wi-Fi jelszavakat szivárogtatnak ki", BBC News, 2014.
július 8., http://www.bbc.com/news/technology-28208905.
104
Verizon kontra FCC, 36. o. (megjegyezve, hogy a WWW példa az ilyen innovációra, mivel azt
"Sir Tim Berners-Lee fejlesztette ki, aki, bár nem olyan szervezetnek dolgozott, amely a mögöttes
hálózatot üzemeltette, képes volt létrehozni és terjeszteni ezt a rendkívül sikeres innovációt
anélkül, hogy változtatásokat kellett volna eszközölnie a korábban kifejlesztett
internetprotokollokon, vagy a hálózatüzemeltetők jóváhagyását kellett volna kérnie").
105
Andy Greenberg, This Machine Kills Secrets : How WikiLeakers, Cypherpunks and
Hacktivists Aim to Free the World's Information (New York: Dutton, 2012) 70-76.
106
Id. 72-74. o.
107
Nemzetközi fegyverkereskedelmi szabályzat, 22 C.F.R. 121.1. kategória XII(b) (2015).
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A PGP példája három fontos dolgot illusztrál, amelyek a

kutatássorán

többféle kontextusban is megjelennek.

Először is,az internetes tranzakciók

jellegét egyetlen kódoló változtatta meg

.Ez azt jelenti, hogy egyetlen

személy, kihasználva a végponttól végpontig tartó hálózat innovációbarát
jellegét, képes volt megváltoztatni az emberi interakciók lehetőségeit az
interneten és a kibertérben. Másodszor, ezt a technológiát az állam nem tudta
megfékezni. Az ITAR kifejezetten az Egyesült Államok lőszerlistáján (USML)
szereplő fegyvertechnológiák exportjára irányul. Ezek a szabályok az Egyesült
Államok határát átlépő technológiára vonatkoznak, a PGP azonban világszerte
szabadon hozzáférhető, ami az állam terének megsértését jelzi. Ez a
hozzáférhetőség részben a szoftver efemer természetének köszönhető, amely
könnyen megosztható az interneten. Végül, ez az alkalmazás a jelen célokra nem
ruházható fel normatív erővel. E fejezet leíró hajlama megköveteli, hogy a PGP-t,
mint az alkalmazási réteg minden programját, olyan technológiának ismerjük el,
amely lehetővé teheti a jó interakciókat (pl. hangot adhat a politikai
ellenzékieknek az elnyomó rezsimekben), valamint a rossz interakciókat (pl.
lehetőséget ad a kiberbűnözőknek arra, hogy illegális adatokat továbbíthassanak
az

ellenőrzésektőlmentesen

).Az

alkalmazási réteg által elősegített innováció olyannyira, hogy minden entitás
számára - legyen az normatív értelemben jó vagy rossz, állami vagy nem állami,
kereskedelmi vagy bűnözői, egyéni vagy kollektív - lehetőséget teremt az
ellenőrzés és a felszabadítás különféle intézkedéseihez.

iv. A tartalmi réteg

52

A tartalom az, ami a legtöbb internetezőt érinti. Nem érdekli őket, és nem
is kell ismerniük a tartalmi réteg alatt, az alkalmazási vagy a logikai rétegben
futó kód részleteit. Valószínűleg nem is értik az internetszolgáltatóval való
kapcsolatukon túli fizikai hálózat bonyolultságát. Őket a tartalom érdekli, és a
digitális világban a tartalom szinte bármi lehet. Bár a látvány, a hangok és a
szavak az internet hagyományos területe, az internet semmiképpen sem
korlátozódik csak az ilyen típusú információk továbbítására.
A Thingaverse honlapja tanulságos.

108

A Thingaverse a 3d-ben

nyomtatható tárgyak online tárháza. Pontosabban olyan programok tárháza,
amelyek utasítanak egy 3d nyomtatót egy adott háromdimenziós tárgy
kinyomtatására. Maga a tárgy nem az interneten keresztül kerül elküldésre, de a
hatás ugyanaz, mivel a tárgy materializálódik a felhasználó eszközén.
Lényegében, ha olyan hardvert lehet kifejleszteni, amely képes egyfajta
információt digitálisan kiadni az alkalmazási rétegben, akkor ez az adat átvihető
az interneten keresztül. Amit a végberendezés kiad, az a tartalmi réteg.
Nyilvánvalóan a tartalmi réteg az a réteg, ahol az internet szabályozásáról
szóló nyilvános vita legnagyobb része zajlik. Ennek az az oka, hogy a tartalmi
réteg alatti három réteg kölcsönhatása lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű
adat gyorsan eljusson bárkihez, bárhol is legyen az illető, amennyiben
rendelkezik hálózati hozzáféréssel. Az internet tartalmi rétege drámaian
különbözik a korábbi távközlési források tartalmi rétegétől, amely különböző
funkciókat bontott szét. A műsorszórás egyirányú módszer, amely tömegeket ér
el.
108

Thingaverse, https://www.thingiverse.com/ (utolsó hozzáférés: 2015. szeptember 30.).
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a telefon lehetővé tette a kétirányú interakciókat, de nem tömeges méretekben.
A műsorszórás központosítása miatt a műsorszolgáltatás könnyen fogékonnyá
vált a tartalom társadalmi ellenőrzésére (akár szabályozások, akár normák
révén). A telefon viszont kevés tartalmi ellenőrzést kínált, de építészetileg
minimalizálta a telefon lehetséges hatókörét. Az interneten található tartalom
egyszerre többdimenziós és tömeges, ami azt jelenti, hogy a tartalom és az
információ elérhetősége feletti ellenőrzés alacsony. Ez leginkább abban
nyilvánul meg, hogy számos állam aggódik a határain keresztül érkező
tartalmak, például a politikai propaganda vagy a pornográfia miatt. 109
Az internet irányításáról szóló viták nagy része olyan kérdésekről szól,
mint a szólásszabadság és a cenzúra, ami azt jelenti, hogy a hangsúly gyakran a
tartalmi rétegre helyeződik. Ennek oka, hogy a három mögöttes réteg együttesen
felerősíti az

információáramlássalkapcsolatos hagyományos

társadalmi aggodalmakat. Az információma már olyan hálózatokon keresztül
áramlik, amelyek természetüknél fogva elosztottak, áthatolnak a határokon, és
maximalizálják az

egyénekhozzáférését. Ez paradigmaváltás a távközlési

technológiában, és a társadalomra gyakorolt hatásai

széles körűek.

Atartalmi réteg a helyszíne ezeknek a hatásoknak,
mivel a tartalom - legyen az akár a tartalom a

109
Ez az aggály a nemzetközi jogban gazdag múltra tekint vissza. Más médiumok esetében lásd
általában Madelaine Eppenstein és Elizabeth J. Aisenberg, "Radio Propaganda in the Contexts of
International Regulation and the Free Flow of Information as a Human Right [notes]," Brooklyn
Journal of International Law 5 (1979): 154; Horace B. Robertson, "The Suppression of Pirate
Radio Broadcasting: A Test Case of the International System for Control of Activities Outside
National Territory," Law and Contemporary Problems, 1982, 71-101; United Nations General
Assembly, "Res. 37/92: Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for
International Direct Television Broadcasting," 1982. december 10., A(1); és EUTELSAT, "Eutelsat
condemns jamming of broadcasts from Iran and renews appeals for decisive action to
international regulators," PR/62/12, Oct. 4, 2012, http://www.eutelsat.com/home/news/pressreleases/Archives/2012/press-list-container/eut elsat-condemns-jamming-of-bro.html.
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gazdasági tevékenység, vallási ideológia, politikai aktivizmus vagy
bűncselekmény - az interneten keresztül, amely problémákat okoz a társadalom
számára.

II. Kibertér
A 70-es évek végén és a 80-as évek elején készült filmek és dalok műfaja a
CB-rádiózás kultúráját ünnepli. 110 Ezek a kulturális rögök bepillantást engednek
egy olyan kultúrába, amely a CB rádiócsatornákon kommunikáló emberek
hálózata köré épült. Ezekben a filmekben a hírek gyakran gyorsan terjednek a
hálózatban, ami kollektív csoportos cselekvéshez vezet, ami általában autópályás
csínytevésekben nyilvánul meg. A CB kéz a kézben jár az autóval, mivel
mindkettő az egyéni autonómia erőteljes szimbólumaként szolgált.

111 Az

egyik

legfigyelemreméltóbb dolog ebben a műfajban, hogy a CB-nek saját nyelve van,
amely szocializálja a hálózat résztvevőit. A CB-t ezekben a filmekben többként
ábrázolják, mint egyszerű kommunikációs technológiát. Ehelyett ez az a
ragasztóanyag, amely a mobilitás által vezérelt kultúra társadalmi terét
strukturálja.

110 Különösen Burt Reynolds katalógusa említésre méltó a Smokey és a bandita (1977), a Smokey
és a bandita 2. (1980), a Cannonball Run (1981) és a Cannonball Run II (1984) filmekkel. A
rajongók olyan televíziós sorozatokat is értékelhetnek, mint a Hazzard hercegei (1979-1985);
B.J. and the Bear (1979-1981) és Movin' On (1974-1976). Emellett a country zene is számtalan
dalt kínált, mint például C.W. McCall "Convoy" (1975), Red Sovine "Teddy Bear" (1976) és Cledus
Maggard "CB Lingo" (1976) című dala.
111 Nem véletlen, hogy az olyan CB-narratívák, mint a Füstös és a bandita, gyakran dicsőítik a
nagy sebességű üldözések során a rendfenntartók elől való menekülést.
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Ha az internet funkcionális rétegek halmaza, akkor a kibertér az internet
egy társadalmi réteggel kiegészítve.

112

Ez talán kissé nyilvánvalónak tűnik, az

internet nem természeti jelenség, hanem emberi alkotás, vagyis egy társadalmi
réteg feltételezhető. Bár ez igaz, a lényeg itt az, hogy rávilágítsunk valami többre,
mint a technológia emberi használata. Ehelyett inkább az internet hatókörét és a
társadalmakba való globális integrálódását kívánja kiemelni. A társadalmi réteg
"metaforák és víziók struktúráját" hozza létre, amelyek konceptualizálják az
internet által létrehozott teret. 113 A CB-rádió technológiája még mindig létezik és
használatban van, de mikor volt utoljára olyan történet, amely a CB-n végzett
emberi

tevékenységekről

szólt

a

hírekben?

A

CB-hálózatról

szóló

médiabeszámolók hiányának oka az, hogy a társadalmi réteg nagy részét
eltávolították.

A

CB-t kiszorították

a

mobiltelefonok,

amelyek

jobban

kiszolgálták a legtöbb ember igényeit. A használat mértékének csökkenése azt
jelenti, hogy a hálózatnak kisebb a jelentősége.

114

Éppen az a tény, hogy a világ

lakosságának 43%-a csatlakozik az internethez, és ez a szám gyorsan növekszik,
teszi a kibertér ilyen fontos társadalmi jelenséggé.

115

Mindenféle társadalmi

interakciók zajlanak ott, de hol van az?
Ez a szakasz először a kibertér térbeli narratíváját, mint a kibertér
uralkodó konceptualizációját határozza meg. Ezután megvizsgálja a kapcsolódó
112
Lessig, Code 2.0, 9; Kulesza megjegyzi, hogy az internet megértésének "fizikai elemekre ... való
korlátozása nem tükrözi a jelenség jelenlegi természetét". Joanna Kulesza, International Internet
Law, x-xi.
113
John Streck, "Pulling the Plug on Electronic Town Meetings: The Politics of Cyberspace, szerk.
Chris Toulouse és Timothy W. Luke (New York: Routledge, 1998) 20. o.
114
Lásd általában Post, Jefferson's Moose, 68-69. ("A lépték valóban számít").
115 International Telecommunications Union, ICT Facts and Figures 2015 (2015), 2. o. Ez a
jelentés azt is megállapítja, hogy a fejlett és a fejlődő országok között még mindig létezik digitális
szakadék, de ez a szakadék egyre csökken. Id. 3. o.
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metaforákat a térbeli elbeszéléshez, és megkísérlik a kibertér hely és hely
szempontjából történő azonosítását.

i. A kibertér mint tér
A kibertérrel foglalkozó korai szakirodalom nagy része kifejezetten arról
vitázott, hogy a kibertér az államok által lakott terektől elkülönülő új teret alkote. A jogi vita középpontjában a kibertér több joghatóságot érintő hatásai álltak,
amit legjobban a Jack Goldsmith és David Post közötti tudományos eszmecsere
mutat be. Goldsmith azzal érvel, hogy a kibertér nem vet fel új jogi problémákat,
és hogy "a kibertérbeli ügyletek nem indokolnak eredendően nagyobb tiszteletet
a nemzeti szabályozók részéről, és nem állnak lényegesen kevésbé ellen a
kollíziós jog eszközeinek, mint más transznacionális ügyletek. "116 Post ezzel
szemben, az önjelölt "kiberexceptionalista" azzal érvel, hogy a kibertérhez úgy
kell viszonyulni, mint egy új földrajzhoz, amelyet az emberek laknak. E vita
középpontjában egy alapvető kérdés áll: vajon a kibertér tér-e?
Goldsmith válasza, hogy amennyiben a kibertér létezik az interneten,
akkor a kibertér ott létezik, ahol a fizikai kapcsolatok és a felhasználók. A fizikai
réteg és a felhasználók az állam fizikai területén belül léteznek. Ezen a
szemüvegen keresztül a kibertérnek csak annyiban van "tere", amennyiben a
fizikai összetevői is. Post viszont azt állítja, hogy valami alapvetően más történik,
mert a kibertér most már az emberi interakciók hatalmas számát közvetíti,
tekintet nélkül a fizikai és politikai határaira.

L. Goldsmith, "Against Cyberanarchy", The University of Chicago Law Review 65, no. 4
(1998): 1201.

116 Jack
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földi szféra.

117

Azt állítja, hogy a valós tér és a kibertér közötti különbség a

"szárazföldi élet" és a "tengerben való élet" közötti különbséghez hasonló.118
Ebben a modellben a kibertér térbeli dimenzióját a teljes réteghalmaz határozza
meg, nem csak a területileg megalapozott fizikai réteg.
A probléma az, hogy bizonyos mértékig mindkét szerzőnek igaza van. A
kibertér fizikai megnyilvánulásainak nagy része az államhatárokon belül létezik,
így egy olyan rezsim, mint az észak-koreai, a fizikai technológia elterjedésének
szigorú ellenőrzésével tudja ellenőrizni a kibertér terjedését.

119

A kibertér

ugyanakkor dacol az állami korlátozással, és látszólag mindenhol létezik. A The
Pirate Bay, a szerzői jogvédett anyagokhoz vezető linkeket tartalmazó prominens
torrent-weboldal többször is elkerülte, hogy az állami hatalmi struktúrák
leállítsák, mivel tükröket használ, amelyek az oldalt különböző földrajzi
régiókban lévő szerverekre osztják szét. 120 A valóság az, hogy Goldsmith érvelése,
bár logikailag szilárd, gyakran "inkább a jogsértésben, mint a betartásban
teljesül".

117

Post, "Against 'Against Cyberanarchy'," 1374.
Post, "Against 'Against Cyberanarchy'," 1374.
119
Ezért az aktivisták gyakran megpróbálják fizikailag megdönteni a határt, és léggömbökkel
118

technológiát küldenek át a határon. Thor Halvorssen és Alexander Lloyd, "We Hacked North Korea
With Balloons and USB Drives,"
TheAtlantic
,January15,2014,http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/01/wehacked-north-korea-with-balloons-and- usb-drives/283106/.

120

Például Mark Brown, "Pirate Bay Mirror Is Proxy-Friendly, Bypasses UK Ban," Wired UK
,May24,2012
,http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-05/24/theproxy-bay; Stephanie Mlot, "The Pirate Bay Is Back Online (Sort Of)," PCMAG, December 15,
2014, http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2473661,00.asp; és Jasper Hamill, "Pirate Bay Is
BACK - Torrent Site to Return in One Week," The Mirror, January 26, 2015,
http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/pirate-bay-back---torrent-50
45073. Számos olyan oldal van, amely felsorolja a tüköroldalakat, mint például a Proxy Bay,
https://proxybay.la/ (utolsó elérés: 2015. szeptember 30.). lásd még Daniel Domscheit-Berg,
Inside Wikileaks : My Time with Julian Assange at the World's Most Dangerous Website (New
York : Crown Publishers, 2011), 21 (". . . . De nem voltak tisztában azzal, hogy a Wikileaks elvének
egy másik része: amikor egy oldalt levesznek az internetről, húsz másik oldal bukkan fel
különböző helyeken, hogy átvegye a helyét. Gyakorlatilag lehetetlen volt levenni minket az
internetről.").
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Az egyik probléma Goldsmith nézetével az, hogy figyelmen kívül hagy egy
egyszerű tényt: az emberek a kibertéren mint téren értelmezik. A kibertér
térként fogalmazódik meg egy térbeli narratíván keresztül, amely a kibertér
emberi megértésének domináns metaforájaként szolgál.

121

Goldsmith érvelése

egyszerűnek tűnik, amikor az internetre alkalmazzák, de disszonánssá válik,
amikor a kibertérre alkalmazzák. A térbeli narratíva ugyanis lehetetlenné teszi a
technológiai redukcionizmust, mivel "az, ahogyan egy dolgot leírunk,
megváltoztathatja a dolog természetét".122 A kibertérrel együtt járó térbeli
narratíva nagyon is a kibertérben tapasztalható társadalmi tapasztalat leírása. 123
A térbeli narratíva "átalakítja" a kibertér "tapasztalatát".124
A térbeli narratíva a kibertér leírására használt általános szókincsben
található. A felhasználók online járnak, és csevegőszobákat vagy weboldalakat
látogatnak. Ezeket egy IP-cím beírásával lehet megtalálni, amelyet gyakran egy
Uniform Resource Locater (URL) jelez, amely egy domainnevet is tartalmaz. Ez
a név egy jogalany tulajdonában van, amely valószínűleg tűzfallal védi a
behatolókat a helyi szervereitől. Lessig megjegyzi, hogy "a kibertér olyasvalami,
amibe "belerángatnak"".125 Ferguson és Mansbach megjegyzi a terminológiát.

121

Más szóval, Goldsmith "feltételez egy kemény elválasztást a szabályozott fizikai réteg és minden
más között". Werbach, "Breaking the Ice", 79. A versengő koncepcionális modellek közé tartozik a
kibertér mint idő David Gelernter, "The End of the Web Search and Computer as We Know it, "
Wired
,2013.február1
.,http://www.wired.com/opinion/2013/02/the-end-of-the-web-computersand-search-as-we-k now-it/; és a kibertér mint kvantumtér, Charles Seife, Decoding the Universe
(New York: Penguin Books, 2006) és Seth Lloyd, Programming the Universe (New York: Alfred
A. Knopf, 2006).
122
Streck, "Pulling the Plug on Electronic Town Meetings," 26.
123
Fritsch, "Technology and Global Affairs", 31. (A technológia "társadalmi valóságunk része, és
csak akkor nyer értelmet, ha társadalmi szempontból írják le és értelmezik").
124
Streck, "Pulling the Plug on Electronic Town Meetings" 26. ("A tapasztalat, vagy legalábbis az
arról alkotott képünk, a nyelvet követi, nem előzi meg.")
125
Lawrence Lessig, Kód 2.0, 9.
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mint például "elektronikus autópálya, elektronikus levél, infobahn, infoszféra, ...
információs szupersztráda, ... online közösség, virtuális közösség és virtuális
valóság".126 Barlow befolyásos "Függetlenségi nyilatkozat a kibertér számára"
című írásában kijelenti, hogy az államoknak "nincs szuverenitása" az "elme új
otthonában".127 Resnick a "kibertér földjére" hivatkozik,128 Post pedig egy új
terület felfedezésének metaforáját használja a kibertérben lévő jog értékelésére.
129

Röviden: a kibertérnek van egy "helyzete "130 .
Ez a metafora központi szerepet játszik a kibertér társadalmi

konstrukciójában,

mivel

"a

metaforák

mélyreható

hatással

vannak

a

számítástechnikára".131 Ahogy az internet egyre több felhasználóhoz jutott el,
ezek a fogalmak gyakran megtalálhatók voltak az internetszolgáltatók (ISP)
ikonográfiájában.

Az America Online (AOL) például az egyik első tömegpiaci

internetszolgáltató volt, és ennek következtében az AOL jelentette az első online
élményt az internetet elárasztó internetfelhasználók nagy részének, amikor az
internetet az 1990-es évek közepén privatizálták.

132

Az AOL szkeuomorfokat

használt ezen új felhasználók eligazítására. Például egy nyíló és csukódó ajtó
hangját használták a felhasználók chatszobákba való be- és kilépésének
jelzésére. Hasonlóképpen, egy hagyományos, út menti postaláda ikonja jelezte
az e-mail szervert, ezáltal összekapcsolva az e-mail fogalmát annak fizikai
megfelelőjével, amely sajátos földrajzi elhelyezkedéssel rendelkezett.
& Mansbach, Globalizáció, 10.
John Perry Barlow, "A kibertér függetlenségi nyilatkozata", 1996. február 8.,
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html.
128
David Resnick, "Politika az interneten: The Normalization of Cyberspace", in The Politics of
Cyberspace, szerk. Chris Toulouse és Timothy W. Luke (New York: Routledge, 1998), 51. o.
129
Post, Jefferson jávorszarvasa.
130
David R. Johnson és David Post, "Jog és határok: Stanford Law Review 48, no. 5 (1996):
1379; lásd még: Betz és Stevens, Cyberspace and the State, 13.
131
Gelernter, "The End" és Streck, "Pulling the Plug on Electronic Town Meetings", 26 ("Aki a
metaforákat irányítja, az irányítja a kibertérséget").
132 Az
AOL-ról bővebben lásd Lawrence Lessig, Code 2.0 (Basic Books, 2006) 88-94.
126 Ferguson
127
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fizikai címmel jelölt hely. Az AOL nem elszigetelt példa; a digitális tervezésben
már sokszor használtak szkeuomorfokat a felhasználók tájékozódásának
segítésére.

133

A kívánt hatás egy olyan vizuális, térbeli földrajz megteremtése,

amelyben az új felhasználók könnyen tájékozódhatnak a fizikai földrajzhoz
kapcsolódó fogalmak segítségével.
A térbeli metafora elterjedtsége egy nagyon fontos dolgot mutat be,
amelyet a Goldsmith-féle érvelésekben gyakran figyelmen kívül hagynak.
Függetlenül attól, hogy a kibertér fizikai helyen létezik-e, a felhasználók térként
fogják fel és értelmezik. A kibertér térként tapasztalható, és "különbözik a valós
tértől "134 .

ii. A kibertér mint hely
Ha a kibertér egy tér, akkor hol van? A tér elválaszthatatlanul kapcsolódik
a hely fogalmához. A kibertér lokalizálása nehéz feladat, és a térbeli narratívát
csak bizonyos mértékig lehet erőltetni. 135 A probléma része, hogy az egyén soha
nem lehet teljesen a kibertérben, ez azonban nem akadályozta meg, hogy a
kibertér a térfogalom szempontjából is értelmezhető legyen. Az internet fentebb
tárgyalt rétegei a kibertér térbeli földrajzát azáltal építik fel, hogy meghatározzák
az online emberi interakciók méreteit és határait. Ahogyan a folyók és a hegyek
természetes határokat hoznak létre, úgy az internetes technológia is
"természetes" határokat hoz létre a világháló számára.

133

Mostafa Heddaya, "Lásd: Egy térkép, nem terület: Apple and the End of Skeuomorphism,"
Hyperallergenic
,June27,2013,http://hyperallergic.com/74308/a-mapnot-a-territory-apple-and-the-end-of-skeuomorphis m/
134
Joanna Kulesza, Nemzetközi internetjog, xii.
135 Például Johnson és Post, "Law and Borders", 1378 ("A szóban forgó események "helyének"
meghatározására irányuló erőfeszítések határozottan félrevezetők, ha nem is teljesen hiábavalók.").
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emberi interakciók.

136

A térbeli metafora számos fontos fogalmat idéz meg,

amelyek a kibertér társadalmi megértését alakítják.
A kiberrealista azt állítja, hogy a kibertér az állam fizikai határain belül
helyezkedik el. Például a WWW tekintetében az URL-címek egy konkrét szervert
jelölnek az interneten, amely valóban létezik egy fizikai helyen, és egy szervezet
tulajdonában van. Az URL fogalmilag nagyon hasonlít a cím fogalmához, amely
egy konkrét földrajzi helyet jelöl. Az URL tehát egy olyan helyre mutat, amelynek
elhelyezkedése egy állam határain belül van, és egy adott államon belüli konkrét
helyre. 137 A helyproblémára adott válasz azonban nem problémamentes. Az URLek szabadon társíthatók más szerverekhez, amelyek tartalmazhatnak azonos vagy
eltérő információkat.

138

Maga a szerver lehet statikus, de a kibertérben

meglátogatott weboldal nem az. A DNS-gyökérfájl egyszerű módosításával
mozoghat, ami az URL-t más IP-címre és más resz-re oldja fel. A felhasználó
által meglátogatott különálló webhely térbeli értelemben valóban képlékeny. A
kibertér földrajzi kettősségben létezik. Mint Papa Legba, aki fél lábbal a sírban
van, a kibertér egyik lába szilárdan egy államhatáron belül van, de a másik lába
valahol ezeken a határokon kívül.
A térbeli narratíva egy olyan társadalmi konceptualizáció, amely a
kibertér "különálló "helyként"" jelenik meg.139 Helyként egyidejűleg létezik,
mégis
136 A "

természetes" itt analóg módon használatos, nem pedig azt jelenti, hogy a kibertér
természetes. A kibertér definíció szerint természetellenes. Lásd Lessig, Code 2.0, 31 ("Ha van
olyan hely, ahol a természet nem uralkodik, az a kibertér.").
137
A Selyemút például egy izlandi szerveren volt elhelyezve. Joshua Bearman, "The Untold Story
of Silk Road, Part 2: The Fall", WIRED, 2015. május 14., http://www.wired.com/2015/05/silkroad-2/.
138
Az URL a WWW-címek könnyű megjegyezhetőségének eszköze.
Ez csak egy szöveges
karakterlánc, amely egy IP-címre van felbontva, amely valójában a WWW-oldalak létezési helye.
Leiner et al., "A Brief History" (Rövid történet).
139
Johnson és Post, "Law and Borders", 1378.
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az államtól elkülönülten, vagyis egyszerre határos és metszi az államot. Mivel a
kibertérnek olyan transznacionális hatásai vannak, amelyeket nem korlátoz a
fizikai földrajz, itt azt állítjuk, hogy a kibertér globális teret alkot és globális
térben helyezkedik el.

140

A globális elhelyezkedés két dolgot feltételez. Először

is, a kibertér egy világméretű tér, és a társadalmakba való integrálódásának
világszerte növekvő szintje aligha tagadható le. Másodszor, a kibertér egy olyan
földrajz, amely kívül esik a nemzetközi téren. A kibertér alapjául szolgáló
hálózati architektúra lehetővé teszi, hogy kikerülje a nemzeti határok
szigorúságát. A globális tér ott található, ahol a nemzetközileg meghatározott
terület elvékonyodik és elfogy.
Ennek megértéséhez először is fel kell ismernünk, hogy a tér és a hely
fogalma olyan további fogalmakat is magában foglal, mint a határok és a
tulajdon. Az internet kezdeti napjaiban gyakran idézett trópus, miszerint "a
határok csak fekvőrendőrök az információs szupersztrádán", közvetlenül utal a
kibertér térbeli jellegére és globális elhelyezkedésére. Az autópálya térbeli
metaforája valóban arra emlékeztet, hogy a kibertérben található összes helyszín
ugyanazon a helyen létezik, vagy talán jobban mondva: mindnek ugyanaz az
utcai címe. Az interneten minden IP-cím egyformán közel van a felhasználóhoz.
Bár az államoknak a kibertérben nem hiányzik teljesen az a képessége, hogy
határokat emeljenek, a felhasználó azon képessége, hogy meghiúsítsa ezeket a
mechanizmusokat, lehetővé teszi, hogy tetszés szerint áthatoljon ezeken a
határokon, ami azt mutatja, hogy a szoftverhatárok valóban puhák. A térbeli
narratíva retorikája alátámasztja ezt. John Perry Barlow "A kibertér
függetlenségi nyilatkozata" például kifejezetten kijelenti, hogy "[a] kibertér nem
[az állam]

140 Kulesza

hasonlóképpen azt állítja, hogy az internet "[létrehoz] egy új nemzetek feletti teret."
Joanna Kulesza, International Internet Law, 29.
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határokat. "141 Barlow a kibertér függetlenségét saját területi szuverenitásához
köti, később kijelentve, hogy "úgy érezte, hogy a szuverenitásra a válasz a
szuverenitás. Hogy a saját feltételeik szerint harcoljunk ellenük. "142 A térbeli
narratíva fogalmi hitelt ad a kibertér extraterritorialitásának.
A tulajdon fogalma is érintett. A tulajdon és a kirekesztés nyugati
normája a kibertérben helyenként felborul, ami "tükörcsarnokot csinál a magánés köztulajdon hagyományos értelmezéséből".143 Vegyük a fent említett weboldal
példáját. A felhasználók gyakran hivatkoznak egy weboldal tulajdonjogára, de ez
a legjobb esetben is pontatlan.

Amit ezek a felhasználók leírnak, az a

"tulajdonjog" két különböző jelensége. Először is, leírják az URL-t, amely a
weboldal helyét jelzi, de ez a domainnév csak regisztrálható, de nem tulajdon,
így az egyénnek az ahhoz fűződő jogai nem jelentenek hagyományos
tulajdonjogot.

144

A jogalanyoknak fenn kell tartaniuk a regisztrációjukat ahhoz,

hogy az URL-t megtarthassák, függetlenül attól, hogy használják-e az URL-t
vagy sem. Érdekes módon ez azt jelenti, hogy lehetséges egy URL-t úgy
regisztrálni, hogy az ne legyen hely az interneten. Továbbá az URL-t könnyen
egy másik szerverre lehet mutatni egy új IP-címhez társítva, ami azt jelenti, hogy
az URL mint tulajdonban lévő hely bizonyos mértékig efemer. Ez rámutat a
tulajdonjog második jelenségére, amelyet a felhasználók akkor írnak le, amikor
egy weboldal tulajdonjogáról beszélnek, vagyis a weboldalon megjelenő tartalom
tulajdonjogára.
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Barlow, "Egy nyilatkozat".
Greenberg, Ez a gép, 256.
143
Toulouse, "Bevezetés", 13.
144 Egy magánszemély szellemi tulajdonjogokkal rendelkezhet a domainnévben használt
védjegyen keresztül. Lásd általában: Robert P. Merges, Peter S. Menell, and Mark A. Lemley,
Intellectual Property in the New Technological Age, Sixth Edition, 6. kiadás (New York: Aspen
Publishers, 2012) 911-930.
142
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a böngészőablak, amely a szellemi tulajdon szempontjából is elképzelhető.

145

Mivel a weboldal világszerte elérhető, felmerülnek az e szellemi tulajdonjogokat
védő területre vonatkozó kérdések. Ez még kuszábbá válik, ha figyelembe
vesszük, hogy a webes tartalmak nagy részét lemásolják és a helyi gépen tárolják,
és ha belegondolunk, hogy a közösségi oldalak sikere gyakran azon alapul, hogy
olyan tartalmakat szolgálnak fel, amelyek nem a weboldal "tulajdonosától"
származnak. Érdekes módon a weboldal tulajdonjogának említésekor általában
nem szokás a tulajdonjog egy harmadik fogalmát is megemlíteni, amely a fizikai
rétegben lévő szerver tulajdonjoga, amelyre a kiberrealista az elemzést
összpontosítja. Ez a fajta tulajdonjog csökkenő jelentőségű, mivel egy URL és az
adatok tetszés szerint áthelyezhetők új szerverekre, vagyis a fizikai hely
folyékonyan változik.

146

Emellett a tartalmat a szerveren elhelyező jogalany

gyakran bérli a szerverhelyet egy harmadik féltől, és nem rendelkezik fizikai
ellenőrzéssel felette, ami tovább zavarja a tulajdonjogi viszonyokat. 147
A weboldal példája a kibertérben a tulajdonról szóló elbeszélések
alapproblémájára utal: a kemény fizikai hely múlandó, mert a kibertérben a
tulajdon gyakorlatilag végtelen. A tulajdon nyugati felfogása a szűkösségen
alapul, amely azon az elképzelésen nyugszik, hogy "nem gyártanak belőle
többet".

A kibertérben a tulajdon a fizikai térben és a metafizikai térben

széttöredezett, a logikai réteg eredményeként, amely az adatokat
145

Szó szerint mindhárom típus: szerzői jog a tartalomra, Lawrence Lessig, Free Culture : The
Nature and Future of Creativity (New York: New York : Penguin Books., 2004); védjegy az URLre és más márkajelzésre, Partridge és Lonardo, "ICANN Can or Can It?"; és szabadalom magára a
kódra, Vera Ranieri, "EFFecting Digital Freedom", 2600: The Hacker Quarterly, v. 31/3, 2014,
52-53.
146
Domscheit-Berg, Inside Wikileaks, 21.
147 Ez a szerverhely gyakran a dátumért felelős személy határain kívül van. Lásd
Bearman, "The Untold Story".
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helyettesíthető oly módon, hogy szabadon mozoghat egyik helyről a másikra, és
mindezeken a helyeken létezik. A tulajdon a kibertérben egyszerűen azzal bővül,
hogy a hálózathoz számítógépes memóriával rendelkező eszközöket adunk hozzá,
vagy új fájlokat adunk hozzá a már meglévő szerverekhez (pl. egy új bejegyzés
hozzáadása egy bloghoz). 148 A szűkösségen és a tulajdonjogon alapuló tulajdon
fogalma a szűkösség csökkenésével és a tulajdonjog széttöredezésével egyre
ingatagabbá válik. 149 Így például a föld szűkössége központi szerepet játszik
Schmittnek a jogot generáló földről alkotott felfogásában, mivel a föld
szűkössége az, ami a föld felosztását hajtja. Amikor azonban a terület végtelen, a
felosztás szükségessége funkcionális, nem pedig gazdasági. 150
Mindez nem jelenti azt, hogy a határok és a tulajdon hagyományos
fogalmai

nem

érvényesülnek.

Mint

korábban

említettük,

Goldsmith

megfigyelése a fizikai elhelyezkedésről, amely az államoknak a kibertéri
technológiák feletti területi ellenőrzést biztosítja, releváns, mivel a felhasználók
"mindig mindkét helyen vannak".151 Ez azonban csak egy része a történetnek,
mivel az államok csak az internet azon részeit tudják ellenőrizni, amelyeket szó
szerint megérinthetnek, de nem feltétlenül az internet azon részeit, amelyek
megérinthetik őket. Az állami területet metsző technológiai tájkép úgy van
felépítve, hogy a kibertér nagy része az államon kívül helyezkedik el.
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Debora L. Spar, "A kibertér nyilvános arca", in: Globális közjavak: International Cooperation
in the 21st Century, szerk. Inge Kaul, Isabelle Grunberg, and Marc Stern (New York, Oxford:
Oxford University Press, 1999) 348 (Az internet "szinte végtelenül bővíthető."); McIntosh és
Cates, "Hard Travelin'", 95 (" . . . a szűkösséget a végtelenség váltja fel . . .").
149 Az
elektromágneses spektrumot például a szűkösség alapján osztják ki. Tambini et al,
Codifying Cyberspace, 68; Ellen P. Goodman, "Media Policy and Free Speech: The First
Amendment at War with Itself," Hofstra Law Review 35 (2007) 1221.
150
Ez nem azt jelenti, hogy a domainneveknek nincs gazdasági értéke, hanem azt, hogy az érték
nem feltétlenül a szűkösségből, hanem a domainnévben rejlő gondolatból származik, amely
leggyakrabban a vállalathoz vagy márkához kapcsolódó ismertséghez kapcsolódik. Így elméletileg
bármely URL-nek nagy értéke lehet, ha nagy ismertséget ér el, míg a valós ingatlanok értéke
fizikai tulajdonságokhoz kapcsolódik.
151
Lawrence Lessig, Code 2.0, 298.
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III. Metafizikai földrajzok
E fejezet kritikus fogalma az, hogy a kibertér az emberek számára térként
értelmezhető, és mint ilyen, hely és hely is van benne. Metafizikai jellege ellenére
az egyének nem tehetnek mást, mint hogy a kibertér térbeli jellemzői alapján
képzelik el. Ez nem meglepő azok számára, akik ismerik a kibertérrel foglalkozó
szakirodalmat, amely folyamatosan küzd egy olyan hely éteri természetével,
amely egyszerre van ott és nincs ott a "hagyományos dimenzionalitás"
értelmében.152 A virtuális valóság fogalma valóban elég mélyen beágyazza a
térbeli narratívát a kibertérről alkotott elképzelésekbe. Kezdetben a virtuális
valóságot úgy ábrázolták, mint azt a képességet, hogy egy új térbe léphetünk, és
azt valóságosnak tapasztalhatjuk meg.

153

Ez a koncepció először olyan

technológiákban öltött testet, mint a Second Life, amely lehetővé tette a
felhasználó számára, hogy felfedezzen és interakcióba lépjen egy olyan virtuális
világban, amelyet az azt lakó egyének hoztak létre. 154 A virtuális valóság jelenlegi
megjelenése olyan eszközökön keresztül, mint a Microsoft Hololens, lehetővé
teszi a felhasználók számára, hogy virtuális tereket és valós tereket is
látogassanak. 155 Emellett a pornóipar vezetésével olyan eszközök jönnek létre,
amelyek lehetővé teszik az egyének gazdagabb szintű interakcióit a kibertérben.
156

Ezek a technológiák túllépnek a kibertérben nyújtott audio/vizuális élményen,

és lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy részt vegyenek az élményben.

152

Betz és Stevens, Cyberspace and the State, 35.
A The Lawnmower Man (1992) például a virtuális valóság egyik első jelentős feldolgozása volt
a popkultúrában. Ebben a filmben a virtuális valóság egy pszichedelikus számítógép által
renderelt tér, de ott valós interakciók történnek. Egy ilyen narratíva követhető nyomon a Mátrix
(1999) című filmhez, amelyben a lakosság nagy része egy virtuális, programozott világban létezik,
amelyet úgy alakítottak ki, hogy utánozza a valós világot.
154 A
Second Life-ról lásd Lessig, Code 2.0, 108-111.
155 A
HoloLens reklámanyagai úgy reklámozzák az eszközt, mint egy olyan eszközt, amely lehetővé
teszi a másokkal való kapcsolattartást azáltal, hogy virtuálisan egy szobában lehetünk valaki
mással. Microsoft, "HoloLens," https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us (utolsó
elérés: 2015. október 6.).
156 Mandy Stadtmiller, "Jön a virtuális valóságos szex - és a játékok már itt vannak,"
Mashable, 2015. május 29., http://mashable.com/2015/05/29/virtual-reality-sex/.
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az AT&T 1980-as évekbeli reklámszlogenje, a "Reach Out and Touch Someone"
(Nyújtsd ki a kezed és érints meg valakit).157 A fizikai "érintés" képessége, akár
egy internetre csatlakoztatott eszközön keresztül is, azt jelenti, hogy a
metaforikusból tapasztalati élmény lett. A testiség most már szabadon átvihető a
határokon túlra, ami sokkal kevésbé jóindulatúvá válik egy olyan példában, mint
a Stuxnet, ahol a kódot arra használták, hogy fizikailag és titokban manipulálják
az iráni nukleáris létesítmény centrifugáit. 158A kibertér nem

tud

eltüntetni

egy

hegyet két hely között, de a hegy számos hatását irrelevánssá teheti.
Az

érintés

gondolata

elvezet

a

megállapításhoz: mint térnek, lakói vannak.

kibertérrel
159

kapcsolatos

utolsó

Adott esetben ezek az egyének a

kibertérben és azon kívül is élnek. Kialakult a retorika, amely netizens és
cybercitizens kifejezéseket említ, amelyek mindkettő az állampolgárság egy
olyan alapvető fogalmát implikálja, amely hagyományosan közvetlenül a területi
hatalomhoz kapcsolódik.

160

Vitatható, hogy a globális kormányzásról szóló

szakirodalomban található "globális polgár" kifejezés csak olyan technológiával
fogalmazható meg, amely képes az egyént megszabadítani a nemzeti
állampolgárságuk szigorától.
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Christopher H. Ramey, "When AT&T Asked Us to 'Reach out and Touch Someone', Did They
Mean That Litterally?",
PsychologyToday
,July7,2008,http://www.psychologytoday.com/blog/the-metaphoricalmind/200807/when-att-asked-us-r each-out-and-touch-someone-did-they-mean.
158
Eric P. Oliver, "Stuxnet: A Case Study in Cyber Warfare," in Conflict and Cooperation in
Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos és Adam
B. Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013), 127-59.
159
Post, Jefferson's Moose, 31-36 (az interneten élő "népesség" említése) és Lessig, Code 2.0, 298
("A kibertér egy hely. Az emberek ott élnek.").
160
Luke, "A digitális egyenlőtlenség politikája", 123.
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Bár az ilyen elképzeléseket pusztán retorikai jellegűnek tekinthetnénk, láthatjuk,
hogy valóban vannak megnyilvánulásaik, mint például az észt e-rezidencia
kampány, amely a digitális jogokat kiterjeszti a bejegyzett jogalanyokra. 161
A digitális bennszülöttek talán a leghatásosabbak a lakhatás e metaforái
közül, mivel a társadalom még nem lépett be abba az időszakba, amelyben az
egyéneknek nincs fogalmuk arról, milyen az, ha nem a hálózatba kötött térben
vannak.

162 A

digitális bennszülöttek, a népesség természetesen növekvő része,

nem fogja elképzelni a térszervezést a kibertér bevonása nélkül. Retorikailag a
digitális bennszülöttek kifejezés arra utal, hogy ezek az egyének több mint
átmenetileg szörfölők. Földrajzi tapasztalataik mindig is hálózatos és gépi
közvetítésűek lesznek. Egy ilyen világban a hálózaton létező digitális én
normalizált emberi tulajdonsággá válik, és a népesség egésze újratérbeliessé
válik, mivel a tér társadalmi konstrukciói a hálózatok által átalakulnak.
A gépek által közvetített tér azt jelenti, hogy a gépek architektúrája
alapján új és más határokat tapasztalunk. Ez nem egy olyan disztópikus sci-fi
cselekményt jelent, mint a Mátrix, amelyben az emberi tudat csak digitális
korlátok között létezik. Az egyén minden bizonnyal továbbra is létezni fog, és a
fizikai térben fog mozogni, de a határok és a határok természetének újfajta
megértése lesz tapasztalható, mivel az egyének felismerik, hogy a határok és a
határok egy újfajta világot alkotnak.

161 Az

észt e-rezidencia célja, hogy digitális észt személyiséget adjon az online vállalkozást indítani
kívánó magánszemélyeknek. Mint ilyen, még mindig fizikai területhez kötődik, de fontos újítást
jelent a tekintetben, hogy az egyének hol bonyolítják le ügyleteiket. e-Estonia, "What is eResidency?", https://e-estonia.com/e-residents/about/ (utolsó hozzáférés: 2015. október 6.).
162 A szerző az internet korai alkalmazója volt, miután 1995-ben szüleit rábeszélte, hogy
szerezzenek be egy internetkapcsolatot, de még mindig emlékszik a rotációs telefon használatára.

69

"rendkívüli lehetőség sokak számára, hogy részt vegyenek egy olyan kultúra
építésének és ápolásának folyamatában, amely messze túlmutat a helyi
határokon "163.
Amint már említettük, a tárgyak internete egy ilyen hálózatba kapcsolt
térre utal. Az IoT lehetővé teszi az elektromos árammal vezérelhető eszközök
hálózatba kapcsolását, így egy mikrokontroller néven ismert kis számítógép
segítségével motorokat lehet forgatni, elektromos áramszinteket lehet beállítani,
kapcsolókat lehet kapcsolni, és számos más feladatot lehet elvégezni. A hálózati
kapcsolattal rendelkező mikrokontrollerek lehetővé teszik a felhasználó
számára, hogy a fizikai tér felett hálózati kapcsolaton keresztül gyakoroljon
irányítást.
Az IoT egyik legnépszerűbb alkalmazása az otthoni automatizálás
lehetővé tétele az interneten keresztül, ami gyakorlatilag az egyén fizikai
személyes terét hálózza be. A tranzakciós pontok szó szerint elszaporodnak az
otthoni térben. Például a világítást hagyományosan fizikai kapcsolóval
vezérelték, amihez a személynek a fizikai térben kellett mozognia, hogy
működtetni tudja azt. Az IoT azonban véget vet a "ki kapcsolja le a villanyt"
vitának, amely oly sok párban felmerül, mivel megszünteti a kapcsolótól való
távolságot. Ami még szembetűnőbb, hogy lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy külföldről kapcsolja be vagy ki a világítást, és még azt is, hogy egy külső fél
irányítsa a világítást. A belső tér, amelyet korábban kizárólag a szoba falai
határoztak meg, most már nyitott az irányítás új formái előtt, mivel ezek a falak
áttörnek.

164

A falak által fizikailag meghatározott határok többé nem jelentenek

határt a tér bizonyos típusú, számítógép által közvetített változtatásai számára.
Mondanom sem kell, hogy ez megváltoztatja a felhasználó "otthon" terének
megtapasztalását és érzékelését.
163

Lessig, Szabad kultúra, 9

164 Meg
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kell jegyezni, hogy a wifi megjelenése azt jelenti, hogy a hagyományos rézvezetéknek már
nem is kell áttörnie ezeket a falakat.
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*****
Ez a fejezet a kibertér térföldrajzát írta le, mind a technikai, mind a
fogalmi tájra összpontosítva. A kibertérben alkalmazott térbeli orientációk erős
metaforákat hoznak létre, amelyek irányítják a társadalmi megértést. Az ebben
a fejezetben tárgyalt jellemzők egyike a kibertér dinamizmusa és az a képessége,
hogy szinte a végtelenségig képes terjeszkedni, ami megnehezíti határainak
szemlélését.

Az I. rész következő két fejezete a jogföldrajz és a politikai földrajz

fogalmait fogja használni, hogy jobban megértsük a kibertér valódi határait és
meghatározzuk határait.
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fejezet Jogi
terepek

A légi közlekedésben az egyik legszembetűnőbb dolog a labirintusszerű
repülőtéri elrendezés, amely az utazók számára különböző, egymástól elkülönülő
tereket hoz létre és határol el. Az utasok földalatti folyosókon és
bevásárlóközpont-szerű sugárutakon keresztül haladnak a repülőgépükre való
felszálláshoz vezető úton. Egy nem steril zónából egy steril zónába lépnek,
miután átlépik a biztonsági határokat, amelyek a szabályok változását jelzik.
Miközben az utazók ezeket az elrendezéseket kisebb bosszúságként élik meg,
gyakran nem veszik észre, hogy a repülőterek felépítése hogyan irányítja a
bennük utazókat. A repülőterek a tervezésüknél fogva úgy vannak felosztva,
hogy a különböző térzónákon belüli viselkedési szabályokat elhatárolják és
létrehozzák. Ez nem csak a repülőterekre jellemző, hiszen szinte minden
építészet alkalmaz valamilyen irányítást.

165

Az építészeti ellenőrzés például

Jeremy Bentham Panopticonjának alapfeltétele, de a közterek, például a WalMartok és a múzeumok elrendezésében is megfigyelhető.

166

Az architektonikus

ellenőrzés a magánterekben is megfigyelhető, mivel az ajtók és a falak olyan
építészeti mechanizmusok, amelyek segítenek fenntartani a magánéletet. Az
építészet az egyének térélményét azáltal irányítja, hogy különféle módokon
engedélyezi és tiltja őket, és a kibertér nyílt hálózati architektúrája sem
különbözik ettől.
A repülőterek ugyanezen elvek mentén építészetileg is elkülönítik a
nemzetközi utasokat, különösen a nemzetközi érkezőket a többi utascsoporttól.
165
166

Lessig, Code 2.0, 38-60.
Cohen, "Privac y , V isibilit y , T ransparency , and Exposure," 184.

73

a repülőtér lakossága. A nemzetközi érkezőket egy érkezési csarnokba terelik.
Ezeket az érkezési csarnokokat pultok sorával tervezték, amelyeknél egy állami
hatóság ül, amely ellenőrzi az adott pult sorában lévő minden egyes utas
útlevelét és okmányait.

A pultok sorát gyakran táblák jelzik, amelyek

tájékoztatnak arról, hogy ezek a hatóságok annak az országnak a határán ülnek,
ahol a repülőgép leszállt. Az utazók általában mélyen az adott állam területének
belsejében vannak, mégsem léptek be az állam területére. Ebben az esetben a
határ földrajza eltorzul, hogy megfeleljen a joghatóság jogi földrajzának, szinte
leképezhetetlen kizárási zónákat hozva létre az országhatárok térképén.
Ezek a példák ugyanannak az éremnek a különböző oldalait mutatják be.
A

jogföldrajzokat

a

jogérvényesítés

technológiái

alkalmazhatják,

hogy

korlátozzák az egyén képességét a betartandó norma áthágására. Ezen
túlmenően, ezek a földrajzi formák úgy is átalakíthatók, hogy a terület fizikai
elhelyezkedése ellenére a területet magába foglalják vagy kizárják. Az állam azon
képessége, hogy dinamikusan konceptualizálja határait oly módon, hogy jogi
fikciókat hoz létre a területen belül, a határokat a joghatóságon alapuló jogi
földrajz jelölőivé teszi.

167

Ezért használják a határoknál az ellenőrzés

architektúráit; ezek adnak anyagszerűséget a képzeletbeli vonalaknak. Egy állam
határai csak annyira szilárdak, amennyire maga az állam képes őket szilárddá
tenni. 168

167

Bowman megjegyzi, hogy a Cargo belépési és kilépési pontokon a joghatóság amerikai
újrakonfigurálásának részeként "az amerikai határ kifelé tolódása" képi ábrázolást kapott.
Gregory W. Bowman, "Thinking Outside the Border: Homeland Security and the Forward
Deployment of the US Border," Houston Law Review 44, no. 2 (2007): 1192-95.
168 Talán a legjobb klasszikus példa a tengerjogban a három mérföldes területi szabály, amely a
felségvizeket az ágyú hatótávolságával jelzett állami ellenőrzéshez köti. Carl Schmitt, A föld
nomoszának a Jus Publicum Europaeum nemzetközi jogában, ford. G. L. Ulmen (New York:
Telos Press, 2003) 183.
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A kibertér jogi földrajza annak a kérdése, hogy az ellenőrzési
architektúrákat hogyan alkalmazzák benne. Az elemzés a 2. fejezetben
meghatározott többszintű modellre vonatkozik. Először is, a joghatóság mint
földrajzi típus gondolatát vizsgáljuk. Ennek érdekében megvizsgálja a terület és
a joghatóság közötti hagyományos kapcsolatot. A második szakasz az
architektúra és az ellenőrzés közötti kapcsolatot használja fel arra, hogy
megvizsgálja a szabályozási hatalom kibertérben való elosztásának egyik
alapelvét Lessig azon elvének vizsgálatán keresztül, miszerint "a kód a törvény".
Végül ez a fejezet a kódnak mint a kibertér alkotmányának gondolatával
foglalkozik,

és

megvizsgálja

következményeket.

Az

az

utolsó

ilyen

gondolatból

fejezetben

a

eredő

kibertérben

kormányzási
a

joghatóság

szétszóródásával kapcsolatos következtetéseket vonjuk le.

I. A jog tere
A joghatóság a jog térsége. Legalábbis egy értelemben a jog szó szerinti
földrajzi határaiként értelmezhető. 169 A joghatóság, mint jogi fogalom, efemernek
tűnhet, de szó szerint része annak a nyelvnek, amelyet gyakran használunk arra,
hogy eligazodjunk a világban. "Én a ... . " egy olyan kifejezés, amelyet
valószínűleg leggyakrabban egy jogi joghatóság, például egy állam vagy annak
politikai alárendeltségei, például tartományok, megyék vagy települések
megjelölésével fejezünk be. Ezek a gyakran matrjoska babákhoz hasonlóan
egymásba

ágyazott

alosztályok

mindegyike

egy-egy

meghatározott

jogi

jellemzőkkel rendelkező teret jelöl. Ez az, amit jogi földrajz alatt értünk. Itt meg
kell jegyezni, hogy ezek az egymásba ágyazott joghatóságok úgy fedik egymást,
hogy az egyén gyakran áll egy
International Internet Law, 2-3 ("A területi hatáskör gyakorlása mindenekelőtt
területi jelenség.").

169 Kulesza,
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az egymást átfedő joghatóságok hierarchikus halmaza. Itt azzal érvelünk, hogy a
kibertér is az egyén feletti joghatóság jogi földrajzát alkalmazza, de ez a földrajz
nem fogalmazható meg úgy, mintha a nemzetközi térben megfogalmazott
joghatóságon belül lenne.
Ahogy a 2. fejezetben említettük, a kibertér megváltoztatja a térbeli
tapasztalatokat. A modern államrendszerben a joghatóság közvetlenül a
területhez kapcsolódik. A terület a joghatóság és a hatalom közötti kritikus
kapocsként szolgál a kormányzás állami alkalmazásában, mivel történelmileg
"általános megfelelés van a fizikai térben meghúzott határok ... és a
"jogterületen" meghúzott határok között".170 Ez semmiképpen sem "természetes"
kapcsolat, de de facto kapcsolat, amely a technológiákon alapul, amelyeken
keresztül a hatalom gyakorlása és a globális rend kibontakozása történik.

171 A

joghatóság az, ami az államhatalmat a területi határokhoz igazítja.
E célból a nemzetközi jog öt olyan alapot ismer el, amely alapján egy
állam kiterjesztheti joghatóságát, és ezáltal gyakorolhatja hatalmát: területi,
személyes, védelmi, passzív személyiségi és egyetemes.

172

A joghatóság

kiterjesztésének ezen alapjai mindegyike saját belső logikával rendelkezik, de
mindegyik - kivéve a

170

Johnson & Post, "Law and Borders", 1368.
Valójában az iszlám terrorizmus többek között azért jelent kihívást a nemzetközi kormányzási
rendszerek számára, mert a térszervezés teokratikus jogon alapuló felfogása felülírja a
nemzetközi jogon alapuló térszervezést. Lásd általában: Bernard Lewis, Az iszlám válsága: Holy
War and Unholy Terror (Random House LLC, 2004) 8 és Didier Bigo, "The Emergence of a
Consensus: Global Terrorism, Global Insecurity, and Global Security.", in Immigration,
Integration, and Security. America and Europe in Comparative Perspective, szerk. Ariane
Chebel d'Appollonia és Simon Reich (University of Pittsburgh Press, 2008), 76-94.
172
Michael Akehurst, "Jurisdiction in International Law", Brit. YB Int'l L. 46 (1972): 145 és
William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, 2d ed. (Cambridge:
Cambridge University Press 2009) 409. A szerző korábban már alkalmazta ezeket az elveket a
világűrre, lásd P. J. Blount, "Jurisdiction in Outer Space: Challenges of Private Individuals in
Space," J. Space L. 33 (2007): 299.
171
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az egyik - a fizikai területhez kötődnek vissza, ami a területi értelmezést a
nemzetközi téren belüli joghatóság fogalmába ágyazza.

173

Tehát a személyes

joghatóság az állampolgárság égisze alatt visszahat a területre; a védelmi
joghatóság az állam területének a sérelemtől való védelméhez kapcsolódik; a
passzív személyiség pedig az állampolgárság fogalmához kapcsolódik, amely
viszont a területhez kapcsolódik. Úgy tűnik, hogy csak az egyetemes joghatóság
kerüli meg a területi kapcsolatot, mivel eredeti megtestesülése az állam területi
határain kívüli szereplők, például a kalózok elleni fellépés mechanizmusa volt.
174

Az egyetemes joghatóság azonban megköveteli, hogy a jogalkalmazók az állam

területi joghatósága alá kerüljenek ahhoz, hogy joghatalmat gyakorolhasson. 175
A joghatóság ezen elfogadott alapelvei azt mutatják, hogy a nemzetközi
rendszerben a joghatóság alapja a terület, és hogy a joghatóságot úgy lehet
értelmezni, mint azt a teret, amelyben az állam gyakorolhatja hatalmát, mind
jogi értelemben, mind pedig az erőszak monopóliumán keresztül.

176

Fontos

megérteni az államhatalom területi korlátozását, mivel a terület a nemzetközi
jogrendszer középpontjában áll. Az e rendszer által meghúzott határok a
joghatóságnak a világ terére helyezett sajátos konfigurációját mutatják. Míg
"[m]indig természetesnek veszünk egy olyan világot, amelyben a földrajzi
határok

...

elsődleges

fontosságúak

a

jogi

jogok

és

felelősségek

meghatározásában", ez a konfiguráció
173

Kulesza, International Internet Law, 4 (megjegyezve, hogy a joghatósággal kapcsolatos
extraterritoriális igények "a nemzetközi jog szempontjából alapvető kérdéseket vetnek fel").
174
Schmitt szerint a nyílt tengerek kívül esnek a terra firma térbeli rendjén. Schmitt, Nomos of the
Earth, 42-44.
175
Lásd például Adolf Eichman esetét, Arendt, Eichmann in Jerusalem 262-263. o.; Augustus
Pinochet, Naomi Roht-Arriaza, "The Pinochet Precedent and Universal Jurisdiction," New
England Law Journal 35, no. 2 (2001): 311-19; és Humberto Álvarez Machaín, Mark S. Zaid,
"Military Might versus Sovereign Right: The Kidnapping of Dr. Humberto Alvarez-Machain and
the Resulting Fallout," Hous. J. Int'l L. 19 (1996): 829.
176
Kulesza, International Internet Law, 6.
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csak egy dinamikus vonalkészlet statikus megjelenítése, amely különböző
folyékony tereket jelöl. 177
Az ebben a szakaszban kifejtett érv az, hogy a joghatóság, jogi földrajzi
értelemben, nem egy folyamatos és nem statikus tér, és hogy nemcsak az állam
saját határainak koncepciója, hanem a jogi tér természetét átformáló külső
folyamatok révén is átkonfigurálható. Ez a szakasz két részből áll, amelyek
mindegyike a területi tér és a szabályozási tér közötti kapcsolat hiányosságait
hivatott bemutatni. Először ez a szakasz azt mutatja be, hogy a kibertér hogyan
töri meg a nemzeti joghatóságot, majd ugyanezt a célt követi a nemzetközi tér
szempontjából. Meg kell jegyezni, hogy az ebben a szakaszban megfogalmazott
állítás nem az, hogy az állami joghatóságok elsorvadtak, hanem az, hogy a
kibertér azt szemlélteti, hogy a joghatóság nem "már és nem örökre
"rendezett"""178. Az állam nagy hatalmat tart fenn a területén lévő tárgyakkal és
személyekkel kapcsolatban. A kibertér azonban olyan térbeli helyzetet teremt,
amelyben a területhez kapcsolódó szabályozási hatalom kifut, és ezen a ponton
láthatjuk, hogy a kibertér jogföldrajza hol kezd felkapaszkodni.

i. Nemzeti űrkutatás
A kibertér természetéről szóló vita, amelyet a 2. fejezetben tárgyalt Post
és Goldsmith közötti eszmecsere jellemez, fontos a jogi földrajzról szóló vita
szempontjából. A vita középpontjában az állt, hogy a kibertér egy új tér-e vagy
sem, de kifejezetten jogtudósokként a vita középpontjában az állt, hogy a
kibertér új, alternatív jogi földrajzokat hozott-e létre.
177
178

Johnson & Post, "Law and Borders", 1368.
Post, "Against 'Against Cyberanarchy'," 1373.
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joghatóság. Ilyen állításokat fogalmazott meg Barlow "A kibertér függetlenségi
nyilatkozata" című írásában. Barlow állítása, miszerint az államok "nem voltak
szívesen látottak" a kibertérben, a független területi szuverenitásnak mint a
kibertérben való legitim kormányzás forrásának az elképzelésében gyökerezik.
179

Míg Goldsmith egyenesen elutasítja az ilyen retorikát, Post árnyaltabb
álláspontot képvisel. Azt állítja, hogy "a kibertér valahogy más", és hogy ez a
különbség "számít a joghatósági kérdések megértése szempontjából".180 Post
érvelése azon az elképzelésen alapul, hogy a kibertér "az egymással
összekapcsolt és földrajzilag összetett okok és hatások világát" teremti meg.181
Megjegyzi, hogy
a kibertérben zajló tranzakciók sokkal nagyobb fizikai távolságban
zajlanak; nem atomok, hanem bitek mozgása révén valósulnak meg;
digitálisan kódoltak; a résztvevők szaglása nem befolyásolja őket;
számítógépes szoftverekbe ágyazódnak és azok közvetítik őket;
fénysebességgel haladnak stb. 182
Az ügyletek tömegesen elosztott számítógépes közvetítése a Posts véleménye
szerint az olyan fogalmak, mint a joghatóság, "bevett értelmezésének"
átértékelését teszi szükségessé. 183
Ahhoz, hogy megértsük Post érveit, a kritikus tekintetnek ismét az
államot meghatározó határok felé kell fordulnia. A régebbi, határokon átnyúló
technológiát gyakran az adott állam által elfogadott technológiai szabványok
irányították. Ez a jogi joghatóság egyedülálló funkciója volt, amely építészeti
179

Barlow, "Nyilatkozat".
Post, "Against 'Against Cyberanarchy'," 1368.
181
Id. 1381.
182
Id. 1375-76.
183 Id. 1373. o. ("A világ néha ezt teszi - mélyrehatóan megváltozik."). Post elismeri, hogy a
Cyberspace előtt is előfordultak határokon átnyúló interakciók, de ezek az események "a
jogrendszer peremén történtek, és elég ritkák voltak ahhoz, hogy a jogi univerzum egy kis sarkába
kerüljenek". Id. at 1383.
180
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ellenőrzések egy állam határán. Így például egy állam egy másik nyomtáv
bevezetésével biztosíthatná, hogy minden vasúti szállítmányt az állam
felügyelete alatt szállítsanak le és rakodjanak át.

184 A

szabványosítás olyan

eszköz, amellyel a technológiát közvetlenül szabályozzák. 185 Az internet logikai
rétege olyan szabványokat fogad el, amelyek az egyetemes átjárhatóságot
érvényesítik, vagyis a logikai réteg megkerüli a határokat azáltal, hogy egy állam
fizikai távközlési szabványait irrelevánssá teszi.

186

A határ fizikai technológiája

aláássa a határokat, mivel a kibertér a határátlépéseket átirányítja az internetet
működtető alkalmazási rétegekre. A tranzakciós pontok elszaporodása a
határátkelőhelyek elszaporodását is elősegíti. A területi határok esetében
"[a]d]igitizáció dematerializációt jelent "187 .
Ez nem jelenti azt, hogy a határátkelési technológiák korábban nem
jelentettek

problémát

a

nemzetközi

közösség

számára.

Valóban,

a

rádióadások188 és a műholdas műsorszórás189 egyaránt vitát váltottak ki a
nemzetközi színtéren. Amint azonban a Post megjegyzi, a kibertér léptéke
drámaian különbözik a korábbi technológiákétól.

190

A teljes világgal való

azonnali kommunikáció lehetősége
184

Mattelart, Networking the World, 1-13. Werbach a 2005-ös amerikai távközlési törvényt úgy
hasonlítja össze, mint "a 19. században kidolgozott vasúti törvények közvetlen leszármazottját".
Werbach, "Breaking the Ice" (A jég megtörése), 60.
185 A szabványalkotó szervezetekkel részletesebben a 7. fejezetben foglalkozunk.
186
Itt meg kell jegyezni, hogy a digitális kommunikáció továbbra is fizikai hálózatokon halad, és
hogy egy állam korlátozhatja az ilyen átvitelt. Az érvelés kulcsa azonban az, hogy a fizikai
szabványok és az infrastruktúra, amely egykor ezeket az ellenőrzéseket megvalósította, mára
csökkent a jelentősége.
187
Luke, "A digitális egyenlőtlenség politikája", 125.
188
Horace B. Robertson, "The Suppression of Pirate Radio Broadcasting: A Test Case of the
International System for Control of Activities Outside National Territory," Law and
Contemporary Problems, 1982, 71-101 és Eppenstein & Aisenberg, "Radio Propaganda".
189
Az ENSZ Közgyűlése által 1982-ben elfogadott Közvetlen Műholdas Műholdas Műsorszórási
Alapelveket az ENSZ Világűr Békés Célú Felhasználásával Foglalkozó Bizottságában
(UNCOPUOS) alkalmazott konszenzus elvének ellentmondásos megkerülése után fogadták el.
Lásd Francis Lyall & Paul B. Larsen, Space Law: A Treatise (Ashgate 2009) 256-269 és UNGA,
"DBS Principles".
190
Post, In Search of Jefferson's Moose, 60-89.
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az online népesség új joghatósági fogalmakat kényszerít ki, mivel ez azt jelenti,
hogy az adatátvitel egyszerre lépi át az összes határt.
A kibertér felépítése olyan, hogy a határaik közelítésével a földrajzilag
távoli államokat közvetlen kapcsolatba kényszeríti egymással. Ez gyakran azt
jelenti, hogy "több, nem koordináló joghatóság" kerül közel egymáshoz, mivel az
internet összekapcsolja ezeket a joghatóságokat.

191

A kibertér kapcsolattartási

pontot teremt az összes hálózatba kapcsolt fizikai tér között és azok között. Ez
azért

problematikus,

érintenek".192

Ez

mert

jól

kvintesszenciájában.

193 A

a

látható

jogszabályok
a

"többnyire

Franciaország

nemzeti

kontra

tereket

Yahoo!

ügy

Yahoo! ellen Franciaországban azért indítottak pert,

mert a Yahoo! olyan aukciós weboldalt tartott fenn, amely elősegítette a náci
kellékek eladását, ami Franciaországban illegális.

194

A Yahoo! amerikai

vállalatot Franciaországban bűnösnek találták azért, hogy ez a weboldal
Franciaország területén elérhetővé vált. 195 Két dolgot kell tisztázni. Először is, ez
a

weboldal

bárki

számára

elérhető

volt,

aki

internetkapcsolattal

és

webböngészővel rendelkezett, függetlenül a tartózkodási helytől. Másodszor,
Franciaország jogi igénye csak arra vonatkozott, hogy a Franciaország területén
való elérhetőség jogellenes volt. Ha a Yahoo! engedett a francia eltávolítási
követelésnek, akkor a
191

Lessig, Code 2.0, 300.
Kulesza, Nemzetközi internetjog, 86.
193 Post, In Search of Jefferson's Moose, 164-71; Lessig, Code 2.0, 294-97; Kulesza, International
Internet Law, 107-08. Hasonló eset a német CompuServ-ügy, amely a pornográfia CompuServszolgáltatásokon keresztül történő elérhetőségével foglalkozott. Lásd Kulesza, International
Internet Law, 106-107 és Lessig, Code 2.0, 39.
194 Kulesza, Nemzetközi internetjog, 107.
195
Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a Yahoo! ügyhöz vezető technológia már korábban is
lehetővé tette a felhasználók IP-címükön keresztüli földrajzi helymeghatározását. Kulesza,
International Internet Law, xiii. Az IP-címek földrajzi ellenőrzéséről szóló viták kitartanak
Leiner et al., "A Brief History of the Internet."; ITU, "Resolution 102 (Rev. Busan, 2014) ITU's
Role with Regard to International Public Policy Issues Per regard to the Internet and the
Management of Internet Resources Pertaining to the Internet and the Management of Internet
Resources, Including Domain Names and Addresses," 2014, 148. o.; ITU, "Resolution 133 (Rev.
Busan, 2014) Role of Administrations of Member States in the Management of Internationalized
(Multilingual Domain Names)," 2014, 183. o..
192
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weboldal nem lenne elérhető sehol a világon, beleértve azokat a helyeket is, ahol
az ilyen emléktárgyak értékesítése legális, ami a francia törvények és értékek
globális érvényesítéséhez vezet. A Yahoo! megállapító ítéletet kért az Egyesült
Államok

szövetségi

bíróságától

a

határozat

végrehajthatatlanná

tétele

érdekében, de a 9. kerületi bíróság elutasította a megállapító ítéletet azzal az
indokkal, hogy nem rendelkezik joghatósággal a francia LICRA szervezet felett.
196

Míg a kibertér-függetlenek azzal érvelhetnek, hogy ez azt jelzi, hogy a
bíróságok tökéletesen képesek a jogot alkalmazni a kibertérrel kapcsolatos
ügyekben, a Yahoo! ügynek mélyebb következményei vannak, amelyek ezt az
álláspontot bizonytalanná teszik. Ha ez az ügylet egy internet előtti
környezetben történt volna, akkor számos tényező másként alakulna. Először is,
egy francia állampolgárnak el kellene hagynia Franciaországot ahhoz, hogy részt
vehessen az árverésen, ami költséges vállalkozássá tenné azt. Ezután az
állampolgárnak fizikailag át kellene szállítania a terméket a francia határon, és
meg

kellene

küzdenie

a

határátkelőhelyeken

alkalmazott

szabályozási

nyomással. Az internet viszont lehetővé teszi, hogy minden francia állampolgár
részt vegyen az árveréseken, amelyek a szerver helyét tekintve az Egyesült
Államokban vannak. Három dolog fontos itt. Először is, a határátkelés nem
fizikai. Ez azt jelenti, hogy az állam elvesztette némi kontrollját a határ
meghúzásának helye felett. Másodszor, a határátlépés egy magánhálózaton
történik. Az állam határellenőrző apparátusa fizikailag a határoknál található, az
ellenőrző pontok tekintetében, amelyek a befogadás és a kizárás nyilvános
helyei. Ebben az esetben az "ellenőrzőpontot" megkerülték, és az államot
kizárták a szokásos ellenőrzési funkciójából. Végezetül, a Yahoo! akcióinak
mértéke sokkal nagyobb, mint a Yahoo!
196

Yahoo! Inc. kontra La Ligue Contre Le Racisme, 433 F. 3d 1199 (9th Cir. 2006).
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más nagyságrendű, mivel a kibertérben zajló cselekvések "több helyszínre
kiterjedő hatást" fejtenek ki, ami feldarabolja a lex loci eszméjét. 197
A Yahoo! aukciós oldala lehetővé tette, hogy Franciaországban mindenki,
aki rendelkezik internet-hozzáféréssel, részt vehessen ezeken az árveréseken,
minimalizálva a határokkal kapcsolatos tranzakciós költségeket. Az internet
előtti fizikai földrajz akadályként állt mindenki előtt, kivéve a leggazdagabb és
legelszántabb gyűjtőket. Most a technológia megkönnyíti, hogy mindenki
könnyen hozzáférjen ezekhez az árverésekhez. A Yahoo! Franciaország
joghatósága alá tartozott, de Franciaországnak nem volt meg a joghatósági
kapacitása ahhoz, hogy elérje és fizikailag megérintse a Yahoo! joghatóságát, ami
azt jelenti, hogy a joghatóság kimerül, ahogy Franciaország területe kimerül. Az
internet előtt az ilyen interakciók marginálisak voltak, de az internet után
megkönnyítik őket. 198
A joghatóság mint a terület függvénye megköveteli, hogy a tranzakciókat
"földrajzilag valahol konkrétan" kell elhelyezni, ami "a legkevésbé kielégítő".199 A
Yahoo! tartós tanulsága az, hogy a személyek és a tulajdon feletti állami
ellenőrzés csökken, mivel a joghatóságot meghatározó határok többé nem
jelentenek akadályt a társadalmi tranzakciók számára.

200

Az állam tere kifut,

ahogy egy, az ellenőrzésén kívül eső társadalmi tér nyílik meg.

ii. Nemzetközi űrkutatás

197

Kulesza, Nemzetközi internetjog, 103. Lásd még Spar, "A kibertér nyilvános arca", 345.
Post, "Against 'Against Cyberanarchy'," 1383.
199 Johnson & Post, "Law and Borders", 1378.
200
Lásd Kulesza, International Internet Law, 14. ("Maga az a tény, hogy bizonyos tartalmak egy
bizonyos földrajzi helyen belül elérhetővé válnak, nem szélesítheti ki a szuverenitást, hogy a hazai
hatalmak jogi szabályozásaikat különböző más államokban ténylegesen tartózkodó elektronikus
tartalmak szerzőire is ráerőltethessék.") és McIntosh & Cates, "Hard Travelin'", 85. ("A kibertér
"[teremt] jelentős kérdéseket néhány, eddig meglehetősen jól értelmezett küszöbterületen, mint
például a földrajzi hely és a tér.").
198
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Mivel az interneten zajló ügyletek globális méretűek, sok tudós a
nemzetközi joghoz fordult, mint a kibertér megfelelő szabályozásának módjához.
Ez

a

megközelítés

természetesnek

tűnik,

mivel

a

kibertérben

zajló

információáramlás gyakran transznacionális jellegű, de ez is számos problémát
vet fel, és a kibertérrel foglalkozó nemzetközi jog hiánya sokatmondó.
Először is meg kell jegyezni, hogy a nemzeti beágyazódik a nemzetközibe
és fordítva. A nemzetközi tér a nemzeti tér fogalmi kiterjesztése.

201

Maga a

nemzetközi rendszer államokból áll, amelyek a be nem avatkozás és a szuverén
egyenlőség elvei alapján vesznek részt benne.

202

Ennek eredményeként a

modern nemzetközi jog magának az államnak a "területi integritására" irányul.
203 A

nemzetközi jogot úgy kell érteni, hogy az állam földrajzát újraértelmezi

azáltal, hogy a joghatósági határokat a be nem avatkozás elve révén a kizárás
határaivá teszi. 204 Valóban, egészen a közelmúltig a nemzetközi jog szabályozási
fókusza a nemzetállam határa volt, és csak a legperifériára szorult területek
nélkülözik a nemzetközi jogban a jogállást. 205
Az államok már régóta vitatják a határokon átnyúló információáramlás
ellenőrzését, mivel
nemzetközi jogi kérdés. A Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja
201
Habermas, The Postnational Constellation, 63 ("A területi elv továbbá a nemzetközi
kapcsolatoknak az állami szuverenitás szférájától való elválasztása mögött áll").
202
Christopher Clapham, "Degrees of Statehood", Review of International Studies 24, no. 02
(1998): 145 és Michael Walzer, "The Moral Standing of States: A Response to Four Critics,"
Philosophy & Public Affairs, 1980, 212.
203
ENSZ Alapokmány (1945) Art. 2(4).
204
Habermas, The Postnational Constellation, 64 ( . . . az állam szuverenitását a kölcsönösen
elismert határok integritásának fenntartásához való jogával indokolja. ").
205 Sassen, Territory, Authority, Rights (Terület, hatalom, jog), 54. o.
(" . . . a mai államközi
rendszer, ahol szinte az összes területet olyan államokba zárják be, amelyek formálisan egymást
kizáró államoknak minősülnek. Vannak kivételek, de ezek kevesen vannak.").
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kiváló példák az államok azon kísérleteire, hogy távközlési technológiával
behatoljanak más államok határaira.

206

Ezek a beavatkozások azonban

korlátozott hatókörűek voltak, mivel mind a technológia, mind a földrajz
elfogyott. A rádiótechnológiát a zavarás könnyűsége, valamint az állomás átviteli
teljesítményének földrajzi korlátai korlátozzák.

207

Hasonlóképpen, a műholdas

technológia is felvetett olyan kérdéseket, amelyek az ENSZ Közgyűlése által
elfogadott ellentmondásos alapelvek sorát eredményezték.

208

A kibertér

ugyanezen kérdések új kontextusát jelenti, mivel a felhasználók számára "új
lehetőségeket biztosít az információ- és véleménycserére "209 .
A nemzetközi kommunikációval való törődés tükröződik az ilyen
kérdésekkel foglalkozó nemzetközi fórumban, a Nemzetközi Távközlési Unióban
(ITU), amely "a világ legrégebbi nemzetközi szervezete".210 Az ITU a nemzetközi
távközlés koordinálásával megbízott IO, amelynek "célja a békés kapcsolatok, a
népek közötti nemzetközi együttműködés, valamint a gazdasági és társadalmi
fejlődés elősegítése a hatékony távközlési szolgáltatások révén".
három ágazata van,212

amelyek

211

Az ITU-nak

mindegyike saját megbízatással rendelkezik: a

rádiótávközlési ágazat "biztosítja a rádiófrekvenciás spektrum ésszerű,
méltányos, hatékony és gazdaságos használatát "213; a távközlési szabványosítási
ágazat "biztosítja a rádiófrekvenciás spektrum ésszerű, méltányos, hatékony és
gazdaságos felhasználását "212; a távközlési szabványosítási ágazat

206 Eppenstein

& Aisenberg, "Radio Propaganda".
154-156.
208
ENSZ Közgyűlés, "DBS alapelvek".
209
Az Európai Unió Tanácsa, "Az EU emberi jogi iránymutatásai az online és offline
véleménynyilvánítás szabadságáról", 2014. május 12., I.D.35. pont.
210
Lásd Codding, "International Telecommunications Union", 501. Más történelmi nemzetközi
szervezetekről lásd
Mattelart, Networking the World, 6-8.
211
A Nemzetközi Távközlési Unió Alapokmánya (2010) preambuluma.
212
Az ágazatokat az 1992-es genfi konferencián hozták létre. Codding, "International
Telecommunications Union", 508.
213
ITU Alapszabály, Art. 12.
207 Id.
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amely a határokon átnyúlóan működő szabványokat támogatja214; és a
Távközlési Fejlesztési Szektor, amely a fejlődő országok távközlési rendszereinek
fejlesztését segíti elő. 215A kibertér

, bár egyértelműen

az IKT által érintett technológia, nem illeszkedik egyértelműen az ITU e jól
körülhatárolt részlegeibe. Ennek eredményeképpen az ITU-nak kevés hatalma
volt arra, hogy bármilyen közvetlen irányítást érvényesítsen a kibertér felett. 216
Az ITU által betölteni nem tudott űrt más nemzetközi jogalkotási
folyamatok is üresen hagyták. A szerződéses jogban jelentős hiány mutatkozik.
Az egyetlen kibernetikai célú, többoldalú szerződés a kiberbűnözésről szóló
budapesti egyezmény, és ez a legjobb esetben is gyenge.

217

A Budapesti

Egyezmény218 megkísérel normákat meghatározni a számítógépes bűnözés
megelőzésére és üldözésére vonatkozóan, de nem olyan dokumentum, amely az
állami cselekvésre kényszerítő erejű lenne. Erős nemzetközi kötelezettségek
helyett a szerződés a végrehajtási és jogérvényesítési terheket az államokra
hárítja, és nem terjeszti ki egyetlen nemzetközi szervezet joghatóságát sem.
Azáltal, hogy a jogot és a kötelezettséget az államok belső rendszerére ruházza, a
számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény újra az állam központi szerepét
erősíti meg, és figyelmen kívül hagyja a kibertér által jelentett, jelentősen eltérő
kormányzási dimenziót. A nemzetközi joggal és a kibertérrel foglalkozó
kutatások nagy része azt sugallja, hogy az egyezmény hatástalan mechanizmus.
219

Sofner et al. azt sugallják, hogy a kiberháború, a kiber

214

Id. a 17. cikknél
Id. a 21. cikknél
216
Kulesza tovább megy, megjegyezve, hogy "még mindig nehéz beszélni egy közös nemzetközi
fórumról, amely illetékes" a kibertérrel kapcsolatos jog kialakítására. Kulesza, International
Internet Law, xiii-xiv.
215

217

218

Egyezmény a számítógépes bűnözésről (hatályba lépett 2004. július 1-jén).

Az ITU és a kibertér a 7. fejezetben folytatódik.
Kulesza, International Internet Law, 29. (megjegyzi, hogy a jelenlegi szabályozás "nem
elegendő az elektronikus területtel való szembenézéshez.") és Id. 60. (" ... a szerződések
kidolgozása időigényes és nehéz ...").
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a hírszerzés, a tartalmi korlátozások, az emberi jogok és a nemzetbiztonság mind
a nemzetközi megállapodások hatályán kívül maradnak.

220

Figyelemre méltó,

hogy a konfliktusok és az emberi jogok kifejezetten a kibertérre nem vonatkozó
nemzetközi megállapodások hatálya alá tartoznak, ami jelentős hatalmi változást
jelez.
Pontosan a nemzeti orientáció az, ami miatt a nemzetközi jog nem
rendelkezik megfelelő eszközökkel a kibertér globális jellegének kezelésére,
mivel a fizikai területre épülő, "siló-alapú" "szabályozási paradigmát" alkalmaz.
221

Míg a tudósok mind a nemzetközi szokásjog222 , mind a nem kötelező erejű

jogi elvek, például a normák,223 kevés konszenzus született arról, hogy a
nemzetállamoknak

hogyan

kellene

kezelniük

a

kibertérrel

kapcsolatos

kérdéseket. A terep a nemzetközi jogalkotás szempontjából megdermedni
látszik. 224 Ez nem jelenti azt, hogy az államok nem tudnának tárgyalni egy
220

Abraham Sofner, David Clark és Whitfield Diffie, "Cyber Security and International
Agreements", in Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies
and Developing Options for U.S. Policy, szerk. Committee on Deterring Cyberattacks: Informing
Strategies and Developing Options; National Research Council (Washington, DC: National
Academies Press, 2010), http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12997.
221
Werbach, "Breaking the Ice", 78. Meg kell jegyezni, hogy az idézett szöveg koncepcionálisan
appropriated, ahogy Werbach használja az amerikai belföldi távközlési szabályozás leírására. Id.
222
Monika Zalnieriute, "Egy nemzetközi alkotmányos pillanat", 99-133.
223
Lásd általában: Power & Tobin, "Soft Law for the Internet", 31-45; Panayotis A.
Yannakogeorgos és Adam B. Lowther, "The Prospects for Cyber Deterrence: American
Sponsorship of Global Norms," in Conflict and Cooperation in Cyberspace: The Challenge to
National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos and Adam B. Lowther (Boca Raton:
Taylor & Francis, 2013), 49-77; és Roger Hurwitz, "A New Normal? The Cultivation of Global
Norms as Part of a Cybersecurity Strategy," in Conflict and Cooperation in Cyberspace: The
Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos és Adam B. Lowther (Boca
Raton: Taylor & Francis, 2013), 233-64. A normákról általában lásd Martha Finnemore és
Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change", International
Organization 52, no. 04 (1998): 887-917.
224
Kulesza megjegyzi, hogy más határokon átnyúló kérdések "jogi hivatkozási kereteken alapulnak","
de "[a]z ilyen mechanizmust az internet tekintetében még ki kell dolgozni". Kulesza,
International Internet Law, xiii-xiv és Hurwitz, "A New Normal?", 243. Az Európa Tanács
például kimondja, hogy "az államok nemzetközi emberi jogi kötelezettségei" vonatkoznak a
kibertéri kommunikációra. Az Európai Unió Tanácsa, "Az EU emberi jogi iránymutatásai",
I.D.36. pont. Bár ez kétségtelenül progresszív perspektíva, a kibertér egy olyan nemzetközi térbe
vonja be, ahol következetesen nem sikerült konszenzust kialakítani a nemzetközi emberi jogi
jogszabályok tartalmát illetően. Kulesza, International Internet Law, 44-45; Habermas, The
Postnational Constellation, 119; és Daniel Bell, "The East Asian Challenge to Human Rights:
Reflections on an East West Dialogue," Human Rights Quarterly 18, no. 3 (1996): 641-67.
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a kibertér szabályozására irányuló szerződés. Pontosan ezt tehetnék. Ehelyett azt
állítják, hogy az államok képtelenek ilyen szerződést kötni, mert tisztában
vannak saját korlátaikkal, amelyekkel az ellenőrzés megvalósítása egy olyan
területen, amelyet súlyos joghatósági bizonytalanság jellemez, korlátozott.

225

A

kibertér nem-territorialitása kibelezi a nemzetközi jogban foglalt joghatóság
fogalmát. 226
Egy utolsó megkülönböztetést kell tenni. A 2. fejezet a kibertér globális
elhelyezkedését tételezi fel, és el kell ismerni, hogy vannak olyan államon kívüli
területek, amelyek a nemzetközi téren belül léteznek, és amelyeket a nemzetközi
jog teljes mértékben figyelembe vesz. A globális közkincsnek nevezett területek
egy csoportja a nemzetközi jog határain belül, de a nemzeti határokon kívül
helyezkedik el. 227 A nyílt tenger, az Antarktisz és a világűr mind olyan területek,
amelyeket a nemzetközi jog globális jellegűként határol le.

228

A kibertér nem

tartozik ebbe a kategóriába, mivel hiányzik belőle egy kulcsfontosságú közös
elem a globális közvagyonnal: A kibertér nem res communis a nemzetközi jog
által meghatározott értelemben. A globális közös javaknak közös az állam általi
kisajátítással szembeni alapvető jogi tilalma. A kibertér azonban - a többszintű
modellben - az alábbiak szerint
a tulajdonjogok szétszóródása jellemzi, egyes elemek a következők tulajdonában
vannak
225 A

tudósok többek között azért folyamodtak a nem kötelező erejű jogi elemzésekhez, mert "a
nem kötelező erejű jog hatékony módot kínál a bizonytalanság kezelésére". Power & Oisín Tobin,
"Soft Law for the Internet", 35. A bizonytalanságról lásd általában: Clark & Landau, "Untangling
Attribution," 25; Martin C. Libicki, "Two Maybe Three Cheers for Ambiguity," in Conflict and
Cooperation in Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A.
Yannakogeorgos és Adam B. Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013), 27-34; Lawrence
Lessig, Code 2.0 (Basic Books, 2006), 25; Rose McDermott, "Decision Making Under
Uncertainty", in Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies
and Developing Options for U.S. Policy, by Committee on Deterring Cyberattacks: Informing
Strategies and Developing Options; National Research Council (Washington, D.C.: National
Academies
Press,
2010),
227-41,
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12997&page=273.
226
Kulesza, International Internet Law, 15 (" . . . a területiség elvének alkalmazása mint
a kibertér elsődleges szabálya kudarcra van ítélve.").
227
Betz és Stevens a kibertér globális közkinccsé tételével érvel. Betz & Stevens, Cyberspace and
the State, 107.
228
Kulesza, Nemzetközi internetjog, 20.
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maguk az államok. A kibertér kisajátított, és ezért a szó jogi értelmében nem
tekinthető globális közkincsnek, ami megnehezíti a nemzetközi rendszerbe való
besorolását. 229

II. Kódok
A nemzeti és nemzetközi jogi tér képtelensége a kibertér megfékezésére
abban a tényben gyökerezik, hogy a felhasználók "[a] területi határokhoz kötött
doktrínától elkülönülnek".230

A

kibertér jogi földrajzának megfogalmazásához

meg kell vizsgálni, hogy milyen szabályozási mechanizmusok veszik fel a fonalat,
amikor az állam területe elfogy. Annak ellenére, hogy a kibertér néha a
vadnyugathoz231 hasonlítják, ami bizonyos fokú törvénytelenséget feltételez, a
kibertérben számos olyan szabályozási forrás létezik, amely akkor és ott gyakorol
ellenőrzést, ahol az állam nem képes. 232

229

De lásd: Kulesza, International Internet Law, 69. o. (a kritikus internetes forrásokat "az
emberiség közös örökségének kell tekinteni, és a nemzetközi jog hatálya alá kell vonni"). Egyes
kommentátorok azzal érveltek, hogy a kibertér egyes aspektusai globális közjavak, ami eltér a
térbeli területként értelmezett közvagyontól. Bár hasonló, a globális közjavak fogalma nem
kötődik a nemzetközi jog konkrét testületéhez. Lásd általában: Joseph E. Stiglitz, "Knowledge as
a Global Public Goods", in Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century,
szerk. Inge Kaul, Isabelle Grunberg, and Marc Stern (New York, Oxford: Oxford University Press,
1999), 308-25; Sy, "Global Communications for a More Equitable World", 326-43; Spar, "The
Public Face of Cyberspace", 344-62; Tambini et al, Codifying Cyberspace, 10. o. (A kibertér
nyilvános arca). Ez a nézet "továbbra is vitatható", mivel az infrastruktúra nagy része még mindig
magán- és állami tulajdonban van. Kulesza, International Internet Law, xii.
230
Johnson & Post, "Law and Borders", 1367; Kulesza, International Internet Law, 124 ("A
nemzetközi szervezetek és maguk az államok sem képesek végrehajtani az általuk megfelelőnek
tartott változásokat a határok nélküli kibertérben."); és McIntosh & Cates, "Hard Travelin'", 114
("A számítógépes hálózatokon keresztüli átvitel szembemegy a fizikai földrajzon alapuló
joghatósági közösségek jelenlegi felfogásával.").
231
Lásd például Lynn Mattice, "Taming the '21st Century's Wild West' of Cyberspace?", in
Conflict and Cooperation in Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A.
Yannakogeorgos és Adam B. Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013), 9-12.
232 Tambini et al, Codifying Cyberspace, 5 ("Természetesen az internet mindig is szabályozott
volt.").
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Amint azt a 2. fejezetben tárgyaltuk, a kibertérnek van egy technikai
felépítése, amely meghatározza a térbeli határokat és határokat, amelyek egyben
a tér lakóinak korlátozását is szolgálják. Ugyanúgy, ahogy egy hegyvonulat
megakadályozhatja a vándorlást, a kibertér földrajza olyan, hogy az egyének
virtuális falakkal akadályozhatók meg abban, hogy bizonyos hálózatokba
vándoroljanak. A fő különbség - eltekintve attól, hogy az egyik virtuális, a másik
pedig a "hús-térben" létezik - az, hogy a kibertér egy architekturális földrajz. 233
A kibergeográfia - azaz hegyei és völgyei és egyéb "természetes"
tulajdonságai - a többszintű koncepcionális modellben alkalmazott kód és
hardver megnyilvánulása.

234

Ahhoz, hogy elképzelhetővé tegyük, hogyan

korlátozza a kód, tekintsünk egy egyszerű példát, a korai Pong játéktermi
játékot. A Pong egy egyszerű játék volt, amely 1972-ben jelent meg az Atari
játékrendszerre.235 A Pongban két játékos irányítja a képernyőn megjelenő
blokkokat, amelyek ütőként funkcionálnak. Ezeket a lapátokat arra használják,
hogy eltaláljanak egy pontot a képernyőn, amely egy labdát ábrázol. A játékosok
által használt lapátok egyetlen tengelyen, felfelé és lefelé mozognak a képernyő
oldalsó végein, a labda pedig a képernyő felső és alsó részén pattog.

A játék

addig folytatódik, amíg az egyik játékos el nem hibázza a pontot, ami lehetővé
teszi, hogy az elhaladjon a lapát mellett, és megérintse a képernyő bal vagy jobb
szélét.
Más, kevésbé bonyolult kifejezésekkel élve, a Pong a pingpong vagy az
asztalitenisz elektronikus változata. Van egy kritikus különbség, a jelen célokra,
233
Lessig, Code 2.0, 6. ("A kódot soha nem találják meg; mindig csak létrehozzák, és mindig csak mi
hozzuk létre.").
A Meatspace egy gyakori internetes kifejezés, amelyet a valós tér és a kibertér
megkülönböztetésére használnak. Az ember a "hús" szempontjából a valós térben létezik; az
emberi tudat pedig a kibertérben. 234 Tambini et al, Codifying Cyberspace, 5 (a kibertér
architektúráját a valós tér "gravitációs és egyéb mozgástörvényeihez" hasonlítja.) és Michael V.
Hayden, "The Future of Things Cyber", in Conflict and Cooperation in Cyberspace: The
Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos és Adam B. Lowther (Boca
Raton: Taylor & Francis, 2013), 4 ("Az ember valóban megváltoztathatja a földrajzát").
235
"About Pong", www.ponggame.org (utolsó látogatás 2016. február 11-én).
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az egyes változatokhoz szükséges felszerelésen túl: a pingpongban a játékos
megszegheti a szabályokat. Ez egy játék, amelynek vannak szabályai, és bár ezek
a szabályok a büntetés fenyegetése révén korlátozzák a játékosokat, de lehetőség
van arra, hogy a játékosok felforgassák és megszegjék ezeket a szabályokat. 236 A
pingpongban ezzel szemben a játékosok nem képesek csalni. A Pong szabályai
tökéletesen érvényesülnek abban az értelemben, hogy a játékosok kénytelenek
betartani őket, de nem a szabályok megszegése esetén a következményekkel való
fenyegetés

révén,

hanem

a

játékföldrajz

kényszerítésével,

amelyet

a

számítógépes kód épít, amely a játéktéren belül korlátokat állít a játékos elé. 237 A
szabályok tökéletesen érvényesülnek, így a játékosnak nem kell szabálykönyvet
kapnia, sőt még csak nem is kell értesülnie a szabályokról ahhoz, hogy elkerülje
azok megszegését.
Ez a példa Lessig "a kód a törvény" elvének illusztrálására szolgál.
Lessig

elve

kimondja,

hogy

amikor

valamilyen

technológia

238

közvetít

tranzakciókat, akkor a technológia kódja vagy architektúrája szabályozza a
tranzakciók lehetőségeit is.

239 Az

architektúrába ágyazott szabályozás közel

tökéletes érvényesítést érhet el, mivel a szabályok a struktúrába tömörülnek. 240
Lessig elméletének középpontjában a szabályozhatóság fogalma áll. Azt állítja,
hogy az egyéneket számos erő "szabályozza", többek között a piacok, a jog (a

236
Nemzetközi
Asztalitenisz
Szövetség,
"Az
asztalitenisz
szabályai",
(utolsó látogatás
http://www.ittf.com/ittf_handbook/2016/2016_EN_HBK_CHPT_2.pdf.
2016. február 11-én).
237
Ez a leegyszerűsített beszámoló figyelmen kívül hagyja a játék feltörésének és a kód földrajzi
megváltoztatásának lehetőségét, ami a későbbiekben központi jelentőségű lesz. Egyelőre azonban
ezt a lehetőséget figyelmen kívül hagyjuk az alapfogalmak közvetítése érdekében.
238
Lessig, Kód 2.0, 5.
239 Id. 77-78. o. A kód a kibertér működését lehetővé tevő hardverből és szoftverből áll. Id. 124;
Tambini et al, Codifying Cyberspace, 11; Cass R. Sunstein, Republic. Com 2.0 (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2007) 95. o. A kód nem kizárólag a kibertérben létezik. Eppenstein &
Aisenberg, "Radio Propaganda", 155-56 (megjegyezve a technológiai szabályozás történetét a
rádióhardverek megváltoztatásával a vétel korlátozására).
240 Lessig, Code 2.0, 110; Beth Simone Noveck, "Designing Deliberative Democracy in
Cyberspace: The Role of the Cyber-Lawyer," BUJ Sci. & Tech. L. 9 (2003): 7.
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formális értelemben), a normák és az építészet vagy a kód.

241

Ezen erők

mindegyike korlátokat szab az egyén cselekedeteire. Lessig azt állítja, hogy a
kibertérben "a szabályozást elsősorban a kódok írják elő "242.
A kód szabályozza a kibertérséget, mert "meghatározza azokat a
feltételeket, amelyek alapján a kibertér kínálkozik".243 A kód a törvény elve
megköveteli, hogy az elemzés középpontjába ismét a többszintű modell kerüljön,
amelyben láthatjuk a különböző architektúrákat, amelyeken keresztül a kódot
alkalmazzák. A többszintű modell konkrétan azt mutatja, hogy az alsó három
rétegben kód fut, amely együttesen befolyásolja a felhasználói élményt a
tartalom szintjén. Ezek a rétegek "a kibertér el nem ismert törvényhozói".244 Egy
jóindulatú példa a Netflix, egy olyan weboldal, amely filmeket közvetít az
előfizető ügyfelek számára.

245

A Netflix licenceli a szellemi tulajdon terjesztési

jogait, és ezt a szellemi tulajdont teszi elérhetővé ügyfelei számára. A Netflixnek
több alapvető érdeke is van üzleti modellje hatékony és nyereséges
működésének biztosításában.

Az első a lopás elkerülése abban az értelemben,

hogy a nem előfizetők hozzáférjenek a Netflix gyűjteményéhez. A Netflix nem
támaszkodik arra, hogy a nem előfizetők számára büntetőjogi felelősségre vonás
terhe mellett megtiltja a weboldalra való belépést. Ez nyilvánvalóan hiábavaló
lenne. Ehelyett a Netflix az alkalmazások szintjén olyan kódot használ, amely
megköveteli az előfizetőtől, hogy felhasználónév és jelszó segítségével
bejelentkezés formájában igazolja személyazonosságát. A Netflix e hitelesítő
adatok széles körű megosztását olyan kód alkalmazásával akadályozza meg,
amely korlátozza a

241
A szabályozás négy módjáról lásd Lessig, Free Culture, 123. Lessig a "szabályozhatóság" fogalmát
használja, amely azt jelenti, hogy "egy bizonyos viselkedés szabályozható". Lessig, Kód 2.0,
16. Lásd még: Tambini et al, Codifying Cyberspace, 11-12.
242
Lessig, Code 2.0, 24.
243
Lessig, Code 2.0, 84.
244
Greenberg, This Machine Kills Secrets , 148 (idézi Nick Mathewson-t).
245
http://www.netflix.com.

92

azon IP-címek (és így eszközök) száma, amelyek egyszerre egyetlen fiókon
keresztül hozzáférhetnek a gyűjteményhez. Másodszor, a Netflix az általa
közvetített szellemi tulajdon tulajdonjogok tulajdonosaival kötött terjesztési
licenc feltételeinek betartásával foglalkozik. A Netflix az alkalmazásrétegben
kódot használ arra, hogy a filmfájlokat letöltés helyett a felhasználói eszközökre
streamelje, ami megakadályozza, hogy a Netflix a fájl jogosulatlan másolatát
terjessze.

246

A

licencszerződések valószínűleg földrajzi korlátozásokat is

tartalmaznak a terjesztésre vonatkozóan. A Netflix a logikai réteg kódjának
részét képező IP-címet használja arra, hogy kiszűrje azokat az eszközöket,
amelyek azon a területen kívülről jelentkeznek be, amelyre a terjesztési licenc
vonatkozik. Végül a Netflix azt szeretné, ha szolgáltatása az előfizetői számára
működne. Ennek érdekében elemzi az előfizető kapcsolatának sávszélességét, és
ennek megfelelően állítja be a kijelző felbontását a zökkenőmentes streaming
biztosítása érdekében. A sávszélesség nagymértékben függ annak a fizikai
rétegnek az architektúrájától, amelyen keresztül az előfizető a Netflixhez
csatlakozik. A Netflix felhasználói élményét a kibertér réteges felépítése alakítja.
A felhasználó valószínűleg nem úgy éli meg ezeket a kódokat, mint szabályokat,
amelyek betartására utasítanak. Ehelyett az összes szabályozási mechanizmust kivéve az IP-szűrést, amely a területi aggályokhoz kapcsolódik - valószínűleg a
szolgáltatás funkciójaként éli meg.
A Netflix jóindulatú példa, de rávilágít Lessig egyik legfontosabb
felismerésére. A kódolt szabályozások a tér architektúrájában vannak elrejtve. Ez
azt jelenti, hogy a szabályozási hatásokat gyakran inkább funkcionalitásként,
mintsem

korlátozásként

éljük

meg,

ami

azt

jelenti,

hogy

a

rejtett

szabályozásokat a
246 A

streaming technológia lehetővé teszi, hogy a szolgáltatások az aktívan nézett médiafájlnak
csak egy részét küldjék el a felhasználó eszközeire, és elkerüli a helyi gyorsítótárazást, így a
felhasználó eszköze nem őrzi meg az elküldött adatokat.
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nyilvános

ellenőrzés.

kódelrejtőzik a felhasználó elől, és a felhasználó

és a fejlesztő között ritkán van beszélgetés arról, hogy a kódnak hogyan kell
működnie. Sőt, előfordulhat, hogy a felhasználók egyáltalán nem is tudnak a
szabályokról vagy azok alkalmazásáról. Az olyan alkalmazásokban, mint a Pong
és a Netflix, ez a felhasználó számára nem lehet fontos, de ha az egyéneket
összekötő globális hálózatot tekintjük, az ilyen rejtett szabályok problémássá
válnak, ahogy a gépi közvetítésű interakciók egyre jobban terjednek. A kód a
törvény elve megmagyarázza, hogyan alakul ki a szabályozási tér, de kérdéseket
vet fel a kód forrásaival és a kód végrehajtásának módjával kapcsolatban.

III. Forráskód: Szoftver és Softlaw
A törvény a jogalkotóktól származik. Egy liberális demokráciában
elméletileg nagyon könnyűnek kellene lennie annak, hogy honnan származik a
jog. 247 A jog és a szabályozás átláthatósága a liberális demokratikus kormányzati
rendszer egyik funkciója. Ez a rendszer szabványosított törvényalkotási
folyamatot valósít meg, ami nyitottságot teremt azokon a nyilvános fórumokon,
ahol a törvények születnek és megítélik őket. A szabványosított eljárás lehetővé
teszi, hogy az egyének hozzáférjenek a joghoz. Az átláthatóság és az eljárás
összekapcsolása lehetővé teszi, hogy a liberális demokráciában az állampolgárok
betekintést nyerjenek, és láthassák, hogy az őket irányító törvények hogyan
épülnek fel és hogyan alkalmazzák őket. Ez a folyamat a törvény tartalmának
legitimitását a megfelelő eljárás legitimáló aktusán keresztül erősíti meg.

Ez

egyben politikai teret is nyit azáltal, hogy keretet szab a kormányzati
cselekvésnek.

247 Az

ilyen rendszerekben a jog bizonyos értelemben "nyílt hozzáférésű".
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A kód a programozóktól származik, vagyis azoktól, akik kódot írnak.
Kódolók

mindenhol

vannak.

Lehetnek

kormányzati

alkalmazottak,

szerződhetnek magánszervezettel, dolgozhatnak kollektívaként a közjóért,
lehetnek egy bűnözői kartell tagjai, vagy dolgozhatnak egyedül, egyszerű
személyes elégedettségből. A programozók motivációi nem egységesek, ahogy a
céljaik sem. Írhatnak kódot gazdasági haszonszerzés céljából vagy közhasznú
céllal. Az általuk kiadott kód lehet védett és titkos, de lehet nyílt és átlátható is. A
kódot a többszintű modell bármelyik rétegén telepíthetik. Ebből következik,
hogy nincs szabványosított eljárás a kód fejlesztésére, és nincs olyan nyílt és
átlátható fórum, ahol a kódot mint szabályozási kategóriát megvitatnák. Ennek
oka, hogy a kibertérben a kód mindenütt jelen van és nem monolitikus.
A kód, akárcsak maga az internet, rizomatikus természetű. Térben és
időben szabálytalanul fejlődik többváltozós, kiszámíthatatlan forrásokból, és
dinamikusan települ a kölcsönhatásokat közvetítő hálózatokon keresztül. Ez a
végponttól végpontig tartó hálózat funkciója, amely már bizonyítottan elősegíti
az innovációt a hálózat szélein. Az alkalmazási rétegben dolgozó kódolók, akik
innovatív alkalmazások kifejlesztése révén a tranzakciós pontok elterjedését
segítik elő. A nyílt architektúra szó szerint lehetővé teszi az egyén számára, hogy
kódírással megváltoztassa a kibertér jogi földrajzát. Például a Selyemutat, a
feketepiaci áruk online piacterét elsősorban egyetlen személy programozta és
működtette.

248

A Selyemút megváltoztatta az online piactér terét azáltal, hogy

megkönnyítette az anonim tranzakciókat, és így

248

Bearman, "A Selyemút el nem mondott története".
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a korábban állami szabályozással terhelt ügyletek lebonyolítása az online piacon.
A kódot szétszórtan kell értelmezni: rétegek, szereplők és motivációk
között. Egy adott pillanatban egy internetezőt az interneten több kódréteg
szabályoz, amelyek a fogalmi verem különböző rétegeiben működnek. A kód a
törvény elve operacionalizálva azt jelenti, hogy a felhasználói szintű interakciók
elemzésekor nehéz megkülönböztetni az alkalmazandó szabályozást. Szó szerint
túl sok kód van ahhoz, hogy a felhasználó értékelni tudja, és a felhasználónak
meg kell találnia a módját annak, hogy kiterjessze a kódba vetett bizalmat
anélkül, hogy az összes kódszerkezeti kölcsönhatást értenie kellene. A
felhasználók ezt többféle módon tehetik meg: felhasználói megállapodások,
biztonsági tanúsítványok, megbízható forrás stb. használatával.

Mindez azt

mutatja, hogy a kibertér jogi földrajza többféle szereplőre és technológiára oszlik
szét. Az internet architektúrájának decentralizált és elosztott jellege, amelyet a
logikai réteg tesz lehetővé, a jogi földrajzának is jellemzője.
A kódok ilyen szétszóródásának gyakorlati eredménye, hogy a kibertérbe
az önszabályozás előnyben részesül.

249

Ez az eredmény a 2. fejezetben tárgyalt

nem hierarchikus architektúrából következik, amely rizomatikusan tolja ki az
irányítási pontokat a technológián keresztül és a globális földrajzi térben. Az
államok jelentős hatalommal rendelkeznek e struktúra egyes részeinek
felügyeletére, de nem eléggé ahhoz, hogy a kibertér egészét szabályozzák, mivel a
hálózat decentralizált jellege "minden szereplőnek ... egyformán erős pozíciót
biztosít a hálózat meghatározásában".

249

Tambini et al, Codifying Cyberspace, ("A szűk mérnöki értelemben az internet nagy része
önszabályozó."); Johnson & Post, "Law and Borders", 1388 ("A tapasztalat azt sugallja, hogy az
online felhasználók és szolgáltatók közössége képes az önszabályozó rendszer kialakítására.");
Kulesza, International Internet Law, 60 (megjegyezve, hogy az önszabályozás megfelelőbb, mint
a szerződéskötés).
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jellegét. "250 Ez megkönnyíti a társszabályozók számára a kód bevezetésének
több belépési pontját. Így míg az államok az eszköz IP-címét felhasználhatják az
eszközt használó személy személyazonosságának felfedésére, a Tor böngésző
technológiáját az alkalmazások szintjén alkalmazzák az eszköz IP-címének
titkosítására és elfedésére, ezáltal csökkentve az állami szabályozási hatáskör
hatókörét.

251

Az önszabályozás lehetővé teszi a kormányzás szétszórását egy

összetett rendszerben, és "az internet jog- és szabályozási laboratóriuma".252 A
Tor lehetőséget ad az egyénnek arra, hogy a jogföldrajzban meghatározott
jogokkal ellentétes jogokat válasszon a
állam.
Az önszabályozás preferenciája azért kiemelkedő, mert a jog
hagyományosan
nem volt hatékony eszköz a gyorsan fejlődő technológia irányítására. A jog a
technológiához képest lassan mozog, így a jog lassan reagálhat a technológiai
fejlődésre, a technológiai változások pedig elferdíthetik a jogi fogalmakat, és
elavult jogi rendelkezéseket rögzíthetnek.

253

Ez az egyik oka annak, hogy a

modern bürokratikus államban a jogalkotók a sajátosságokat hierarchikusan
adják át a szabályozóknak, akiknek eljárási szabályai ügyesebbé teszik őket a
szabályalkotásban. Ezeket az ügyesebb eszközöket azonban még mindig terheli a
formális eljárás. Az önszabályozási mechanizmusok hasonló funkciót töltenek
be, de képesek

250

Kulesza, Nemzetközi internetjog, 125.
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 139-143.
252 Tambini et al, Codifying Cyberspace, 4.
253
Gellman például megjegyzi, hogy az Egyesült Államok elektronikus hírközlési adatvédelmi
törvénye "elavult technológiai feltételezéseken" alapul, és a törvény ma már "következetlenül
működik". Robert Gellman, "Civil Liberties and Privacy Implications of Policies to Prevent
Cyberattacks", in Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing Strategies
and Developing Options for U.S. Policy, by Committee on Deterring Cyberattacks: Informing
Strategies and Developing Options; National Research Council (Washington, D.C.:
NationalAcademiesPress,2010),273309,http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12997&page=273.
251
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a szabványok (azaz szabályozási mechanizmusok) végrehajtása a folyamatok
minimálisra csökkentése és a szűken meghatározott problémákra való
összpontosítás révén.
A kibertér nagy, és az architektúráját úgy tervezték, hogy kezelni tudja a
hatalmas méreteket.

254

Ennek egyik módja, hogy a kormányzást szétosztja az

állami, magán- és civil társadalmi hálózatok és eszközök között. Mint említettük,
az állam jelentős szabályozási hatalommal rendelkezik az egyének és a fizikai
tulajdon felett. A kibertér kormányzása azonban egy olyan együttes, amelynek az
állam csak az egyik összetevője.

Hasonlóképpen, az olyan nemzetközi

intézmények, mint az ITU és az ENSZ - korlátaik ellenére - a tagállamok
konszenzusának vagy annak hiányának kifejeződéseként a rendszer egy másik
összetevőjét képezik. A rendszer többi részét az internet különböző rétegeiben
működő, különböző önszabályozó hatásköröket gyakorló szereplők alkotják. A
jelen tanulmány céljaira ezeket a nem állami szereplőket három csoportra
osztjuk: kereskedelmi szereplők, civil társadalom és az egyén. Ezek a csoportok
nem különállóak, és a szereplők spektrumának reprezentatív pontjaiként lettek
kiválasztva.

i. Kereskedelmi törvénykönyv
A kereskedelmi szereplőkről régóta úgy tartják, hogy elsősorban a piaci
erők révén gyakorolnak szabályozói hatalmat. A nyugat-európai birodalmak
valójában magáncégek köré épültek, amelyek a lex mercatoria révén képesek
voltak kiterjeszteni a szabályozási hatalmat.

255

Ez az a fajta szabályozó hatalom,

amely a legtöbb marxista kritika középpontjában áll.

A

kereskedelmi hatalmat

legújabban a neoliberalizmus és a multinacionális vállalatok felemelkedése
kapcsán vizsgálták.
254
255

Post, In Search of Jefferson's Moose, 60-79.
Burbank & Cooper, Empires in World History, 153-162.
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vállalat (MNC). A globalizációs szakirodalom egyik legfontosabb tanulsága, hogy
az MNC-k beágyazódtak az egész világba, és megerősítést nyert, hogy a
gazdasági hatalom kiterjesztése révén képesek a jogot és a politikát ferdíteni. 256
A kibertér természetesen nem különbözik ettől. Az internet három rétegét
kereskedelmi érdekek hatják át. A vállalatok birtokolják a fizikai infrastruktúrát;
a vállalatok fejlesztik a szoftvereket az alkalmazások szintjén; és a vállalatok
birtokolják a tartalmat a tartalom szintjén. Csak a logikai réteg mentes a vállalati
tulajdonjogoktól, mégpedig azért, mert az interoperabilitás elve megköveteli,
hogy a logikai réteg nyitott és átlátható legyen, a kód pedig mentes a tulajdonosi
igényektől. A vállalatok azonban befektetnek a logikai rétegbe, és aktívan részt
vesznek az alábbiakban tárgyalt internetirányítási közösségekben (IGC).
Tambini és társai bemutatják, hogy a vállalati önszabályozás az iparági
divíziók mentén történik, és abban az elképzelésben gyökerezik, hogy "a
hagyományos, jogalkotási késedelmet és szakértelem nélküli bíróságokat
magában foglaló szabályozás nem lenne megfelelő, és azzal a kockázattal járna,
hogy az új technológia architektúrájának alapelvei sérülnek. "257 Bemutatják,
hogy

a

különböző

iparági

divíziók

önszabályozási

mechanizmusokat

alkalmaznak a kompatibilitás, a felhasználói bizalom és az elszámoltathatóság
biztosítása érdekében. Ezek a csoportok olyan eszközöket használnak, mint a
magatartási kódexek, ágazati szabványügyi testületek és olyan interfészek,
amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a normák megsértésének
bejelentését, hogy biztosítsák a jogszabályoknak való megfelelést, valamint a
felhasználói elégedettséget. 258 A vállalatok önszabályozási tevékenységei a

256

Az olajiparnak a nigériai Ogoni néppel szembeni fellépése jól példázza ezt. Lásd Ken SaroWiwa, "On Environmental Rights of the Ogoni People in Nigeria (1995)" in Micheline Ishay, The
Human Rights Reader: Major Political Writings, Essays, Speeches, and Documents from the
Bible to the Present (Routledge, 2007) 360-363.
257
Tambini et al, Codifying Cyberspace, 30 és Jayakar, "Globalization and the Legitimacy", 72629.
258
Lásd általában: Tambini et al, Codifying Cyberspace.
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ugyanazok a kritikák, mint más kereskedelmi területek önszabályozó
testületeinek.

A demokratikus hiányosságok, a tőkekoncentráción alapuló

hatalmi struktúrák újraszabályozása és a legitimitás kérdései nyilvánvaló
okokból merülnek fel.

259 A

kibertérben, ahogy Tambini és társai megállapítják,

az egyik központi probléma az, hogy a kereskedelmi szervek fenntartják az
információ és annak áramlása feletti ellenőrzést, ami azt jelenti, hogy a
magánérdekek válnak a különböző emberi jogi dokumentumokban szereplő
"szólásszabadság" döntőbíróivá. 260 Fontos, hogy a kibertér globális terében kellő
léptékben létező vállalatok válnak e jog területi joghatósági korlátokhoz nem
kötött globális tereken átívelő döntőbíróivá.
A vállalati önszabályozás okozta második elemzési probléma az, hogy a
vállalati szereplők számos különböző típusa létezik. Az olyan kifejezések, mint a
"vállalati érdekek" és a "kereskedelmi érdekek" gyakran egységes érdekcsoportra
utalnak, de az "internetipar" esetében nem azonosítható ilyen egységes érdek. A
kereskedelmi szereplők önszabályozása építészetileg szétszóródik a többszintű
modellben, és attól függ, hogy egy vállalat hol működik a többszintű modellen
belül. Az alkalmazási rétegben újító kereskedelmi szereplőknek érdekük fűződik
a logikai rétegben a nyílt, végponttól végpontig tartó adatátvitel fenntartásához.
Ez azt jelenti, hogy a fizikai infrastruktúrát, például a gerinchálózatot és az IKThálózatokat birtokló kereskedelmi érdekeltségeknek a piaci erők miatt fenn kell
tartaniuk az alkalmazási réteg által igényelt adatok továbbításához elegendő
sávszélességet.
259

Id. 112. o.
Például ENSZ Közgyűlés, 217 A(III) határozat. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata,
(1948. december 10.) cikk. 18. és 19. cikk; Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya (hatályba lépett 1976. március 23-án), 18. és 19. cikk. 19. cikk; Emberi Jogok
Európai Egyezménye (hatályba lépett 2010. június 1-jén), 19. cikk. 10. cikke; és az emberi
jogokról szóló amerikai egyezmény (hatályba lépett 1978. július 18-án) 10. cikke. 13. cikke, többek
között.
260
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A tartalom és a sávszélesség közötti érdekellentét az Egyesült Államokban és
Európában zajló hálózatsemlegességi vitában is megmutatkozik. A streaming
alkalmazások, például a Netflix elterjedése a sávszélességigény meredek
növekedéséhez vezetett a gerinchálózati szinten.
peeringet

szervező

tulajdonosok

a

megállapodások

megnövekedett

261 A

jellegéből

sávszélességgel

gerinchálózatok közötti

adódóan

a

kereskedelmi

kapcsolatos

költségeket

tapasztalták. A probléma természetes kereskedelmi megoldása az, hogy ezeket
a

költségeket

áthárítják

a

sávszélességet

használó

jogalanyokra.

Az

internetszolgáltatók viszont tovább akarják hárítani ezeket a költségeket a
felhasználókra.

Kereskedelmi

szempontból

pontosan

így

működik

a

piacgazdaság, de ez azt is jelenti, hogy az internetszolgáltatót arra ösztönzik,
hogy bizonyos típusú sávszélesség-felhasználásokat előnyben részesítsen.
Ennek

eredményeképpen

egy

internetszolgáltató

és

egy

262

internetes

tartalomszolgáltató (ICP) olyan szerződést köthet, amely az adott ICP
tartalmának elsőbbséget biztosít a sávszélesség tekintetében, vagy akár ki is
zárja

a

versenytársak

nyereségforrásnak

sávszélesség-forgalmát.

bizonyulhat

az

Ez

internetszolgáltató

egyrészt

életképes

számára,

másrészt

potenciálisan végzetes lehet egy olyan ICP számára, amely nem rendelkezik
megfelelő piaci erővel. Az ICP-k tartalomszolgáltatáshoz fűződő érdeke a
véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos kérdéseket, valamint magának
az internetnek az innovatív felépítését is érinti. Ha a végponttól végpontig tartó
architektúra nem képes összekapcsolni a végpontokat, akkor a technológiai
környezet által létrehozott tér drámaian megváltozik. A lényeg itt nem feltétlenül
az, hogy megvitassuk a
hálózatsemlegesség, hanem annak bemutatása, hogy a vállalati érdekek a
különböző pontokon a
261

Osgood, "Net Neutrality and the FCC Hack", 33-34. o. és Verizon kontra FCC, 5-6. o.
Rick Osgood, "Net Neutrality and the FCC Hack," in Hackaday Omnibus 2014, szerk. Mike
Szczys, 2014, 34. o.; Verizon v. FCC, 740 F. 3d 623 SLIP (Court of Appeals, Dist. of Columbia

262
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Circuit 2014), 6. o. Lásd még Debora L. Spar, "The Public Face of Cyberspace", in Global Public
Goods: International Cooperation in the 21st Century, szerk. Inge Kaul, Isabelle Grunberg és
Marc Stern (New York, Oxford: Oxford University Press, 1999) 352. o.; Damian Tambini, Danilo
Leonardi és Christopher T. Marsden, Codifying Cyberspace: Communications Self-Regulation in
the Age of Internet Convergence (Routledge, 2008) 8-9. o.; Kevin Werbach, "Breaking the Ice:
Rethinking Telecommunications Law for the Digital Age," J. on Telecomm. & High Tech. L. 4
(2005): 78-9; Vera Ranieri, "EFFecting Digital Freedom," 2600: The Hacker Quarterly, v. 31/4,
2014-2015, 52-53..
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a rétegek halmaza eltér egymástól. A hálózatsemlegesség megmutatja, hogy egy
egyszerű kereslet-kínálati kérdés a fizikai szinten hogyan változik át az internet
többi rétegére, és hogyan tárja fel a hálózat természetével és az alapvető emberi
jogokkal kapcsolatos mélyreható irányítási kérdéseket.
A hálózatsemlegesség példája a vállalati érdekek eltérését mutatja, de egy
konvergenciát is feltár, nevezetesen azt, hogy a technológiák konvergálásával a
vállalatok gyakran összeolvadnak. Sok ICP nem tulajdonosa az általa nyújtott
tartalom szellemi tulajdonjogainak. 263A

szellemi tulajdon feletti

ellenőrzés a kibertér kulcsfontosságú vitája, és olyan ICP-ket is magában foglal,
mint a Napster és a Pirate Bay. A sikeres ICP-k, mint például a YouTube, a
tartalom ellenőrzését a felhasználókra hárítják, ami szálka a
tartalomtulajdonosok szemében, akik a tulajdon kizárólagos döntőbírói akarnak
lenni. 264 A hálózatsemlegesség arra emlékeztet, hogy az olyan vállalatok, mint a
Time Warner, egyszerre tartalomtulajdonosok és internetszolgáltatók. 265 Az
ilyen vállalati konvergencia a hálózatsemlegesség nélkül lehetővé tenné e
vállalatok számára, hogy az ICP-ket a réteghalmaz mindkét irányából
korlátozzák. Az ilyen vállalati konvergencia a szabályozási hatalom új forrásait
teremtheti meg, mivel a diverzifikált vállalatok különböző mechanizmusokat
igyekeznek kihasználni a nyereségesség maximalizálása és a verseny kiszűrése
érdekében. 266

263

Rick Osgood, "Net Neutrality and the FCC Hack," in Hackaday Omnibus 2014, szerk. Mike
Szczys, 2014, 35. o.
264
Értesítés és lejegyzés
265 Ilyen aggályok merültek fel a Time-Warner és a Comcast sikertelen fúziója során, lásd Hilary
Stout, "Comcast-Time Warner Cable Deal's Collapse Leaves Frustrated Customers
OutintheCold, "
TheNewYorkTimes,
April26,2015,http://www.nytimes.com/2015/04/27/business/media/mergers-collapseleaves-frustrated-ca ble-customers-out-in-the-cold.html. Lásd még: kliq, "Xfinite Absurdity: True
Confessions of a Former Comcast Tech Support Agent," 2600: The Hacker Quarterly, 31/3,
2014, 51.
266
Ezekre a kérdésekre a 7. fejezetben térünk vissza.
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ii. Nyilvános kódex
A közterek kódolva vannak. Lessig példaként említi a fogyatékkal élő
amerikaiakról szóló törvényt, amely a közterületek átkódolását a hozzáférés
javítása érdekében írta elő.

267

Hasonlóképpen, az újonnan épített köz- és

magánterületeket "kódoltan" kell megépíteni. Az építési kódexek számos
különböző dolgot biztosítanak: biztosítják az építmények és a közművek, például
az elektromos hálózat közötti kompatibilitást; biztosítják a biztonságot azáltal,
hogy olyan építési technikákat írnak le, amelyek biztosítják az épület számára a
szükséges szerkezeti integritást, és ezek a kódexek bizonyos térfajtákat is
kikényszerítenek. Helen, GA egy példa erre. Helen, GA egy kis turistaváros az
Appalache-hegységben, Északkelet-Georgia államban. Minden kényelemmel
rendelkezik, mint egy régi turistaváros egy olyan korszakból, amikor az országúti
utazásokat a szeles autópályákon kényszerítették lefelé. Vannak éttermei, köztük
gyorsétteremláncok, minigolf, helyi vörösbort kínáló borboltok és motelek a
fáradt utazóknak.

A hosszú hegyi utakra induló motorosok és a nyári tábori

kirándulásokon a "Tube the Hooch"-ba látogató motorosok körében népszerű
Helen úgy hangzik, mint számos más előőrs szerte az Appalachia-vidéken, de
Helen másképp néz ki. Pontosabban, Helen úgy néz ki, mint egy bajor falu, amit
Németországból emeltek ki.
- még a McDonalds is megfelel az esztétikának (lásd a 2.1. ábrát). 268 A Helen az
építési szabályzatát arra használja, hogy egy sajátos típusú közterületté alakuljon
át, amely a turizmusra épülő gazdasági teret hivatott strukturálni. Az építési
szabályzat mind a köztérben, mind a privát kereskedelmi térben kikényszeríti az
építészeti kiszámíthatóságot.

267

Lessig, Code 2.0, 127.
Pontosabban Helen úgy néz ki, mint egy Németországból kivett bajor falu, amelyet néhány
évre átültetnek a floridai Destin Beachre, majd átültetnek az Appalache-hegységbe. Más szóval,
német báj és airbrush pólók.
268
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3.1. ábra: Helen, GA egy tipikus bajor falu az Appalache-hegységben.

Az internetszolgáltatók és az ICP-k birtokolják és működtetik a hálózatok
hálózatát a hálózatok hálózatán. Az "információs szupersztráda" metaforáját
kiterjesztve, ezek azok a magánterületek, amelyeket az autópályán haladva
látunk.

269

Olyan

vállalkozásokból állnak, amelyek ajtajai nyitva állnak a

nyilvánosság előtt, és olyan vállalkozásokból, amelyek a belépésre jogosultakon
kívül mindenki számára zárva vannak. Ezen kívül vannak még a mamák és
popok standjai, udvari vásárok és egyéb út menti látványosságok. Vannak olyan
magánházak is, amelyek a nyilvánosság előtt zárva maradnak, és olyan
templomok, amelyek mindenki számára nyitva állnak. Vezetés közben azonban
közterületen tartózkodik. Ön egy olyan úton halad, amelyet egy közhatóság tart
fenn a közjó érdekében, de ez a hatóság nem a helyi területrendezési előírásokat
érvényesítő kormányzati hatóság.

269 De lásd Streck, aki szerint az információs autópálya metafora a kibertér "egyetlen, homogén
tapasztalattá" redukálódik. John Streck, "Pulling the Plug on Electronic Town Meetings" (Az
elektronikus városi gyűlések kihúzása), 27. o.
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Az interneten a nyilvános tér a logikai és az alkalmazási szinten egyaránt
a leglátványosabb. 270 Ezeken a rétegeken szaporodnak az interakciós pontok, de
ezeket az interakciós pontokat architektúrázni kell. Ez olyan szervezetek érdekes
választékához vezetett, amelyek ezt a nyilvános teret szabványosítási eljárásokon
keresztül tartják fenn, amelyek célja, hogy sok mindent biztosítsanak, amit az
építési szabályok is elérnek, nevezetesen az interoperabilitást, a stabilitást és a
nyilvános tér fenntartását. A szabványosítás az az eszköz, amelyen keresztül ezek
az entitások az online interakciók paramétereinek strukturálásán dolgoznak,
mivel a szabványosítás kiszámíthatóvá teszi az építészetet.
A szabványalkotó testületek semmiképpen sem jelentenek újdonságot. A
kormányzati és kereskedelmi szabványügyi testületek mindig is jellemzőek
voltak a piacgazdaságokra. A kormányzat érdeke az ilyen szabványok
megállapításában a közterület fenntartása. Bár a kereskedelmi érdekek gyakran
hangot adnak a szabványok elfogadásának folyamatában, szkeptikusan lehet
velük szembenézni, amikor a közterületen belüli jogok döntőbíróivá válnak.
Amint azt már megállapítottuk, az államok csak részben ellenőrzik az internet
nyilvános terét, így mivel az állam területe elfogyott, egy más típusú
önszabályozó testület lépett a helyébe: Az internetirányítási közösségek (IGC-k).
271

Ezek az irányító testületek önszabályozó jellegűek, és a különböző szintű nyílt

tagság jellemzi őket, amely lehetővé teszi, hogy bárki, aki érdeklődik és kellő
technikai ismeretekkel rendelkezik, részt vegyen a tanácskozásaikon. Az IGC-k
szervesen fejlődtek az alábbiak fejlődésével együtt
270

A nyitottság a fizikai szinten is megfigyelhető, például a finnországi szélessávú hozzáféréshez
való jogban. "Finland Makes Broadband a 'Legal Right'," BBC News, elérés: 2015. december 2.,
http://www.bbc.com/news/10461048.
271 Az IGC-ket azért használjuk, hogy elhatároljuk őket a nemzetközi szervezetektől, és a nem
kormányzati szervezetek külön típusaként jelezzük őket (amennyiben megfelelnek a nem
kormányzati szervezet fogalmának).
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Internet-technológia, és olyan közösséget alkotnak, amelyben szabványos
technikai struktúrákról tárgyalnak.

272

Az ITU-val ellentétben, amely nem tudta

kiterjeszteni szabályozási hatáskörét az internetprotokollokra, az IGC-k
rendszeresen fogadnak el olyan szabványokat, amelyek az internet valamennyi
rétegének működését érintik. Az IGC-k a 7. fejezetben található elemzés
központi elemei lesznek, de két rövid példát itt illusztrációként kínálunk fel.
A logikai réteg, a protokollhalmaz szíve, nyílt kódja révén nyilvános teret
hoz létre. Megkönnyíti az interneten lévő eszközök közötti digitális kézfogást; a
szabványok lehetővé teszik, hogy a szervezetek üzletet nyissanak az információs
szupersztrádán. Az ilyen interoperabilitást elősegítő szabványoknak nyíltnak,
nem védettnek és hozzáférhetőnek kell lenniük, és elég jól kell működniük
ahhoz, hogy széles körű elfogadást biztosítsanak, ami elősegíti az architektúra
kiszámíthatóságát.

273

Ezeket a szabványokat az IETF dolgozza ki. Az Internet

Engineering Task Force-ot az internetet architektúráját tervező kutatók hozták
létre, és "valószínűleg a legnagyobb befolyással bír az internet felépítéséhez
használt technológiákra", annak ellenére, hogy nem rendelkezik "hivatalos
hatáskörrel".274 Eredetileg az egyetemekről érkező és a korai hálózati
architektúrához hozzájáruló informatikusok csoportja volt, de az IETF ma már
bárki számára lehetővé teszi, hogy csatlakozzon és részt vegyen az IETF-ben.

272

Leiner és társai nyomon követik e közösségek történelmi fejlődését. A közösségi egységet e
közösségek középpontjába helyezik: "Az internet éppúgy közösségek gyűjteménye, mint
technológiák gyűjteménye, és sikere nagyrészt annak köszönhető, hogy mind az alapvető
közösségi igényeket kielégíti, mind pedig a közösséget hatékonyan használja fel az infrastruktúra
fejlesztésére". Leiner et al., "Az internet rövid története".
273 A
kódex átláthatóságának gondolata Rawls azon állításához hasonlítható, miszerint "egy
intézmény szabályainak nyilvánossága biztosítja, hogy az abban részt vevők tudják, milyen
magatartási korlátokat várhatnak el egymástól, és milyen cselekedetek megengedettek". Rawls, A
Theory of Justice (Az igazságosság elmélete), 56.
274 Harald Alvestrand és Hakon Wium Lie, "Az alapvető internetes szabványok fejlesztése: Az
IETF és a W3C munkája", in Internet Governance: Infrastructure and Institutions, szerk. Lee A.
Bygrave és Jon Bing (Oxford: Oxford University Press, 2009), 126.
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a nem kötelező erejű szabványokkal kapcsolatos tanácskozások.

275

Bár nem

kötelező erejűek, ezeket a szabványokat olyan döntéshozatali eljárás keretében
fogadják el, amely a "durva konszenzusra és a futó kódra" helyezi a hangsúlyt,
vagyis olyan tanácskozási álláspontra, amely a megegyezést és a funkcionalitást
egyaránt értékeli.

276

Az IETF nagy hangsúlyt fektet a döntéshozatal

átláthatóságára, és az IETF alapvető "olvasd el" dokumentumában kifejezetten
elutasítja a "királyok és zsarnokok "277 elutasítását.
A második példa a W3C. A logikai rétegben lehetővé tett innováció azt
jelenti, hogy az alkalmazási réteg használatával más nyilvános terek is
megnyithatók a kibertérben. Amint azt már korábban megvizsgáltuk, a WWW az
alkalmazási réteg kódja, és alapnyelve a HTML. A HTML lehetővé teszi a
hipertext fogalmát, amely lehetővé teszi a digitális dokumentumok közötti
kapcsolatok létrehozását, ezt a funkciót általában linkelésnek nevezik.

278

Szó

szerint a hipertext az oka annak, hogy a kibertér gyakran az információk
hatalmas

tárházaként

jellemzik.

Az

ilyen

hipertext

összekapcsolás

megkönnyítése érdekében a HTML-nek szabványosítottnak és nyitottnak kell
lennie.

279 A

World Wide Web Consortium (W3C) az a szabványalkotó testület,

amely a WWW nyilvánosságát biztosítja.

280

A W3C nem szervezetként, hanem

"nemzetközi közösségként írja le magát, amely nyílt szabványokat dolgoz ki a
Web hosszú távú növekedésének biztosítása érdekében. "281 Ez is nyílt tagsággal
rendelkezik.

275 Id.

129.
Internet Engineering Task Force, "The Tao of IETF: A Novice's Guide to the Internet
Engineering Task Force" (2012), https://www.ietf.org/tao.html.
277 Id.
278 A
hipertextet először Vannever Bush elmélkedett. Brate, Technomanifestos, 33-52. A WWW
nem az egyetlen hipertext hálózat, a Xanadu-t Ted Nelson fejlesztette ki, de nem volt sikeres.
Brate megjegyzi, hogy Nelson politikai ideológiája "humanista libertarianizmus". Id. 220-225. o.
279
Itt jegyezzük meg, hogy a HTML és nem maga a böngésző a nyilvános tér. A böngésző egy
különálló alkalmazás, amely hozzáfér a nyilvános térhez, és gyakran védett.
280
Alvestrand & Lie, "Az alapvető internetes szabványok fejlesztése", 138-139.
281 World Wide Web Consortium, "About W3C," https://www.w3.org/Consortium/ (utolsó
látogatás 2016. február 11.).
276
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amelyhez szervezetek és magánszemélyek egyaránt csatlakozhatnak, és döntéseit
"közösségi konszenzussal "282 hozza meg.
Mindkét példa olyan kulcsfontosságú jellemzőket mutat, amelyek miatt
az IGC-ket nehéz szervezeti szempontból jellemezni, így a kibertér jogi
földrajzának megértése szempontjából jelentős az irányítási mechanizmusként
való fejlődésük. Először is, az IGC-k az internetes architektúra elosztott, nyitott
jellegét tükrözik. Nyílt tagsági rendszereik potenciálisan globálisan elosztják a
döntéshozatalt, és folyamatuk nyitott az interoperabilitási célok biztosítása
érdekében.

283

Másodszor, mint közösségek, és nem szervezetek, döntéseik a

közösségi értékeket érvényesítik az építészeti tervezésben. Az IGC-kben a
nyilvánosság, mint kollektíva, létrehozza és fenntartja a nyilvános tér kódját.

iii. Személyes kód
A végponttól végpontig tartó hálózat csökkenti az innováció akadályait,
ahogyan a logikai szinten a nyílt kód is. Ezek az innovatív élek olyan tereket
nyitnak meg, amelyekben az egyének globális szinten cselekedhetnek, és az
alkalmazások szintjén megváltoztatják a kibertérben zajló interakciók jellegét.
Mind a PGP, mind a fent tárgyalt Selyemút példa arra, hogy a kódolók átírják az
állami szabályozó hatalmat. Ezek az alkalmazásszintű kódok új szabályokat
írnak fel az állam azon képességére, hogy kriptográfiai technológiák segítségével
ellenőrizze az információt, vagy ahogy egy kommentátor állítja, a felhasználó
felhatalmazást kap arra, hogy "[c]reatálja a digitális világot, és vele együtt [saját]

282 Id.

283 Lásd

Lessig, Code 2.0, 148 ("Egy rendszert az tesz nyitottá, hogy a fejlesztők elkötelezik
magját, hogy az alapkódot nyilvánosan hozzáférhetővé teszik - hogy a motorháztetőt nyitva
tartják.").
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szabályok. "284 Az egyén közvetlen hozzáférést kap a végrehajtó innovációkhoz,
amelyek képesek rekonstruálni a felhasználó által lakott jogi földrajzot. Az a
feltételezés, hogy az egyén közvetlenül szabályozhat a kibertérben, a legjobb
esetben is ellentmondásos, és sokan egyenesen elutasítják ezt a gondolatot. Az
alternatív olvasatok valószínűleg azt sugallnák, hogy az ilyen egyének által
alkalmazott kódok a büntető- vagy kereskedelmi jog tárgyát képezik. Az ilyen
olvasatok a nemzeti joghatóságot az egyén mint jogalany köré írják.
Az ilyen álláspontok a területben gyökereznek, és figyelmen kívül hagyják
azt a módot, ahogyan ezek a technológiák újraépítik a jogi földrajzot. Az
alkalmazások kiterjeszthetik az egyénre azt a képességet, hogy saját jogainak
döntőbírája legyen az információs szabadságjogok tekintetében, amelyeket
általában a véleménynyilvánítás szabadsága alá sorolnak. Abban az értelemben
"döntőbírók", hogy hatékonyan elrejthetik a személyes interakciókat, és
eltávolíthatják azokat a terület jogi földrajzából. A logikai réteg lehetővé teszi,
hogy az alkalmazásréteg kódja megkerülje az állami joghatóságot. A felhasználó
egy olyan jogi földrajzra térül át, amely az állam területi tekintetén kívül létezik.
A felhasználó mint kódoló választja meg az általa írt kódban szereplő értékeket.
Ez azt jelenti, hogy egyesek használhatják ezeket a technológiákat a politikai
véleménynyilvánítás szabadságának érvényesítésére, mások azonban a jogot
olyan aljasabb tartalmakkal ruházhatják fel, mint a gyermekpornográfia vagy a
terrorizmus. Az ilyen felhasználások a 8. fejezet témája lesz.
A Wikileaks jó példa erre.

285 A

Wikileaks több mint egy weboldal. Ez egy

olyan alkalmazás szintű kód, amely lehetővé teszi, hogy egy egyén elküldje

284
285

Greenberg, This Machine Kills Secrets , 148.
www.wikileaks.org (utolsó látogatás 2016. február 11.)
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információkat a Wikileaksnek, miközben megőrzi az anonimitást. 286A Julian
Assange által egy maroknyi más programozó segítségével kifejlesztett és telepített
Wikileaks globális szereplővé vált, miután számos kiemelkedő kiszivárogtatást
tett közzé.

Ez a

médiafigyelem a Chelsea Manning által kiszivárogtatott több ezer
külügyminisztériumi távirat közzétételével tetőzött. 287 Két dolog fontos itt:
először is Julian Assange céljai, amelyekért a Wikileakset fejlesztette, kifejezetten
a világrend megváltoztatására és az egyén újbóli megerősítésére hivatkoznak. 288
A Wikileaks "egy platform, egy eszköz, a technológia egy példánya", de kifejezett
jogi célja az állam jogérvényesítési jogkörének csökkentése azáltal, hogy a
kiszivárogtatók új jogi földrajzba való szállítása révén csökkenti a
"kiszámíthatatlan jogi költségeket". 289
A második dolog, amit meg kell jegyezni, a kód ereje. A Cablegate
kiszivárogtatóját, Manninget nem azért kapták el, mert az állam követte a
digitális nyomát. Ehelyett Manning felfedte magát egy kódolótársának, Adrian
Lamónak, aki feladta őt. Addig a pontig az Egyesült Államoknak nem volt
bizonyítéka Manning ellen. Manning saját leleplezései visszahelyezték tettét az
állam jogi földrajzának belsejébe. Csak amikor Manning kimondta a
bűncselekményt, az területi értelemben is megvalósult.

*****
A kibertér jogi tájképe, ahogyan azt fentebb leírtuk, egy többdimenziós
földrajz, amely átírhatja a joghatósági mintákat.

286

Lásd általában: Domscheit-Berg, Inside Wikileaks.

287 Id.
288

Lásd: Domscheit-Berg, Inside Wikileaks , 160 (idézi Julian Assange kijelentését: "Azért
megyek, hogy véget vetek egy háborúnak" az Irak amerikai megszállásáról szóló Collateral Murder
kiszivárogtatással kapcsolatban).
289
Id. 174-75., 137.
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a nemzetközi kormányzás által elfogadottnak tekintett... A többdimenziós jelleg
az internet többrétegű felépítésében rejlő kettős földrajz eredménye.

Ebből

kiderül, hogy a rétegzett modell magyarázó eszközként miért bír erővel: a
hálózati architektúra tagolásával az egymással összekapcsolt irányítási pontok
azonosíthatók és megfigyelhetők. A többszintű modell megkönnyíti a
"többszintű gondolkodást", amely feltárhatja, hogy a kibertér térbeli jellemzői
hogyan hullámzanak át a fogalmi halmazon, és hogyan változtatják meg más
földrajzok vonalait, amint azt a fentebb tárgyalt jogi földrajz kapcsán
bemutattuk. 290
A fejezetet nyitó repülőtéri analógia egy nemzetközi határhoz vezetett
minket, amely egy repülőtér nemzetközi érkezési csarnokában található. Van egy
másik aspektusa is ennek a teremnek, amit érdemes megjegyezni, mielőtt az I.
rész utolsó fejezetére térnénk át. Ha az érkezési csarnokban tartózkodva
figyelünk, hallhatjuk az útlevelekbe ütköző bélyegzők tompa, a-rhythmikus
dobbanását. Amint fentebb megfigyeltük, a joghatóságot vagy a jogi földrajzot
általában az államok területi határait használva térképezik fel a térben. Ezek a
határok egy másik fogalmat is képviselnek. A repülőtér érkezési csarnokában a
határ ugyanúgy a területről és a jogról szól, mint az egyéni identitásról. A határ a
politikai identitás kifejezője, és az útleveleket a politikai identitás ellenőrzése
céljából nyitják ki. A következő fejezet ezt a fogalmat a politikai földrajz
vizsgálatán keresztül veszi sorra.

290

Werbach, "Breaking the Ice", 69.
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4. fejezet
Politikai
helyek

Az Éjfél gyermekeiben Salman Rushdie a rá jellemző mágikus realizmust
India politikai földrajzába szövi bele, amely azt a konkrét időpontot, 1947.
augusztus 15., 12:00 órát veszi körül, amikor India mint nemzetállam létrejött.
291

Rushdie a nemzeti politikai identitásnak ezt a pillanatát az egyéni identitással

elválaszthatatlanul összefüggőnek határozza meg. A regény számos fordulata
közül az egyikben az olvasó a Methwold-birtok eladásával ismerkedik meg. A
történetben William Methwold eladja birtokát egy indián családnak azzal a
szerződéses kikötéssel, hogy a családnak pontosan úgy kell élnie, mint az előttük
élő angol lakosoknak, egészen az indiai függetlenség pillanatáig, amikor is a
család

ismét

indiánként

élhet.

A

fiktív

szerződés

angol

(értsd:

gyarmati/birodalmi/nyugati) földrajzot ír elő az eladott birtok fölé. A szerződés
politikai identitást is kiterjeszti, a szerződés az állam politikai határaival
egyidejűleg határozza meg a lakosok identitását. A családnak nem volt
lehetősége arra, hogy éjfélig indiánként éljen és indián legyen, mert addig a
pontig nem volt olyan hely, ahová ilyen identitást lehetett volna kötni. A határok
az, amit Kamal Sadiq, Rushdie kifejezését kölcsönözve, "éjfél gyermekeinek"
nevez. A dekolonizáció "új határokat" hozott létre, és "a legális és megszokott
utak egyik napról a másikra illegálissá váltak", ami a befogadás és a kizárás
révén új identitásokat kényszerített a helyi lakosokra, a nemzetközi kapcsolatok
eredményeként.
291

Salman Rushdie, Midnight's Children (New York: Random House 2006).
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geopolitikai változások.

292

Rushdie meséjében a jog az államföldrajzzal

kongruens politikai identitást kényszeríti ki. Éjfélkor azonban minden
megváltozik.
Ebben a példában láthatjuk, hogy a törvény (azaz a szerződés) a politikai
identitás kifejeződése egy területen keresztül, olyan állapotot teremtve,
amelyben "[l]ocation equals identity. "293 Rushdie azt szemlélteti, hogy az egyén
helyzete olyan konstrukció, amely fizikai mozgás nélkül is változhat. Más
szavakkal, a "tér változik ... jelentése".294

A

politikai tér az a tér, amelyben a

társadalmi jogok és kötelezettségek elosztásának módjáról szóló tárgyalások
zajlanak a kormányzottak és a kormányzat között. Maga ez a tárgyalás a tagság
szempontjából identitást ad a résztvevőknek, ami legitimálja az ilyen
tárgyalásokban betöltött szerepüket. A nemzetközi határok tehát a jogi földrajz
kifejeződései, amelyek a közös közösség által határolt politikai földrajz
kifejeződésén

keresztül

a

térbeli

földrajzra

leképeződnek.

295

Ennek

eredményeként a jogi érvek "térbeli tudást feltételeznek", az emberi jogi
fellépések pedig "a térbeli normativitásért folytatott küzdelmek".296 Ezek az
értékek strukturálják a nyilvános teret, amelyben a diskurzus és a tanácskozás
zajlik. Természetesen az ilyen egységes azonosítás

292

Kamal Sadiq, Papírpolgárok: How Illegal Immigrants

AcquireCitizenship
inDeveloping Countries (Oxford: Oxford University Press 2010) 39. Lásd még: Cooper, "What Is
the Concept of Globalization Good For?", 206 ("A gyarmatosítás tanulmányozása a tér
felismerését, a kapcsolatok összekovácsolását és feloldását jelenti . . .").
293
Andy Greenberg, This Machine Kills Secrets, 141; lásd még: Clark & Landau, "Untangling
Attribution", 25. Liste megjegyzi, hogy
294
Lessig, Code 2.0, 87.
295
Coicaud, Legitimacy and Politics, 12. ("A politikai intézmények a közterek garanciáiként
egyszerre a jogok eszközei és kifejezői."). Lásd még: Streck, "Pulling the Plug on Electronic Town
Meetings", 39. ("... az identitás a kibertérben kumulatív...").
296 Philip Liste, "Transznacionális emberi jogi pereskedés és territorializált tudás: Kiobel and the
'Politics of Space'," Transnational Legal Theory 5, no. 1 (2014): 1-19.
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a határok által elkülönített politikai értékekkel rendelkező egyének egy mitikus
konstrukció, de ez az a konstrukció, amely a nemzetközi tér alapját képezi. 297
E kutatásban a kibertér eddig a tér- és jogföldrajz szempontjából került
leírásra. A jogi tér nem sui generis; van eredete és története. Konkrétabban, a jog
az állam megkonstruált nyilvános terében zajló tárgyalások terméke. A jog olyan
mechanizmus, amelyet a közterület paramétereinek artikulálására használnak, a
közterület politikai tagsága által megtárgyalt értékek tükrözéseként.

298

A

joghatóság fogalmának középpontjában a "rend és a legitimitás alapvető
kérdései" állnak, amelyek a politikai földrajzot írják le.

299

Ez a fejezet arra a

projektre irányítja figyelmét, hogy meghatározza, milyen értékek alakítják a
kibertér politikai földrajzát a kódja és architektúrája révén. Ha a kód a jog, akkor
a kódoló politikai "[k]választásokat hozott az értékek között, döntéseket a
szabályozásról,

az

ellenőrzésről,

döntéseket

a

szabadság

terének

meghatározásáról. "300 Ez a fejezet amellett érvel, hogy vannak olyan mögöttes
értékek, amelyek

megszervezik a

kibertérséget,

valamint irányítják

és

legitimálják a hatalom elosztását a kibertér irányításában. Először is, ez
297

Lásd például James Ferguson beszámolóját a Chrysalis című webmagazinról, amely a
zambianess eszméjét igyekezett a birodalmi hatalmak által rajzolt és Zambia címet viselő politikai
konteóba konstruálni. Ferguson beszámolójából kiderül, hogy a szerzők kénytelenek voltak az
identitást a politikai tér területi ráerőltetéséhez kötni. James Ferguson, Globális árnyékok:
Africa in the Neoliberal Global Order (Durham: Duke University Press, 2006) 113-154. Lásd
még: Christopher Clapham, "Degrees of Statehood", 154. ("Ezt a képviseleti igényt a szuverenitás
szabályai szerint elfogadták, függetlenül attól, hogy maguk közül sokan, maguk az állampolgárok,
milyen elkeseredetten vitatták."); Walzer, "The Moral Standing of States", 214 ("Ezért az államok
lehetnek feltételezhetően legitimek a nemzetközi társadalomban, és valójában illegitimek
otthon."); és Armand Mattelart, Networking the World, 1 ("A nemzetközi kommunikáció a
modern nacionalizmussal alakult ki, amely a területet a szuverenitás és egy elképzelt közösség
alapjává tette.").
298
Coicaud, Legitimacy and Politics, 83. (" . . . a magatartási szabályok elválaszthatatlanok a
történelmi kontextustól, amelyben a gazdasági, társadalmi és kulturális szempontok - hogy csak
ezeket említsük - a hatalommal kapcsolatos jelenségekkel együttesen hozzák létre a társadalom
egy sajátos típusát.").
299
Post, "Against 'Against Cyberanarchy'," 1387.
300
Lessig, Code 2.0, 78.
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fejezet keretet épít annak megértéséhez, hogy az alkotmányos értékek hogyan
strukturálják a közteret és az abban való legitim cselekvést. Ezután azt elemzi,
hogy az alkotmányos értékek hogyan épültek be a nyílt hálózati architektúrába
az internet technikai rétegeinek tervezési kódjának történeti elemzésén
keresztül. Az utolsó fejezetben az interoperabilitás értékére reflektálunk, és
amellett érvelünk, hogy ez a kibertér politikai földrajzának központi szervező
logikája.

I. Kódex és alkotmány
A modern kormányzás középpontjában az alkotmány gondolata áll. Az
alkotmányok olyan jogi dokumentumok, amelyek alapító jellegűek. A
közterületek felépítésének tervrajzaként szolgálnak, és elkülönülnek az általuk
alkalmazott jogi földrajztól. 301 A hatékony alkotmányok úgy szervezik és osztják
el a hatalmat a kormányzási tér szereplői között, hogy az állampolgárok és az
állam között tartható hatalmi egyensúlyhiány alakuljon ki.

302

Így például Sajo

szerint az alkotmányok az általuk szervezett politikai közösség közös érzelmeit
és értékeit testesítik meg,303 és mint ilyenek, az alkotmányok úgy tekinthetők,
hogy megszervezik az "ésszerű politikai akarat kommunikációs feltételeit

301 Rawls

a "politikai alkotmányt" a "társadalom szerkezetének" egyik "fő intézményeként" említi.
Rawls, A Theory of Justice, 7. Lásd még: Habermas, The Postnational Constellation,
116. ("Az alkotmányozás gyakorlatának ez az elképzelése összekapcsolja a népszuverenitás
kifejezését a jogok rendszerének létrehozásával.") és Noveck, "Designing Deliberative Democracy
in Cyberspace", 11 ("... az értékválasztások a tervezési döntésekbe fordulnak át... ").
302
Rawls, A Theory of Justice, 28 (". . .az alapvető szabadságjogokat természetesnek veszik, és a
biztosított jogok nem képezik politikai alkudozás vagy a társadalmi érdekek számításának
tárgyát.") és Ian Clark, Legitimacy in International Society (Oxford University Press, 2005) 19
(Az alkotmányok "elvárásokat . . . a politikai magatartás formáival kapcsolatban").
303
Lásd általában: Sajó András, Constitutional Sentiments (New Haven [Conn.]: Yale University
Press, 2011).
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kialakulását. "304 Ezek az értékekkel terhelt "kommunikációs feltételek" olyan
politikai földrajzot jelentenek, amely strukturálja a nyilvános diskurzust és a
tanácskozást.

Az

információáramlás

és

az

információáramlás

határai

összekapcsolódva építik fel a "nyilvánosságot", amelyen belül a politikai
identitás kialakul.

305

Az alkotmányok kijelölik a joghatóság határait, ami azt

jelenti, hogy a kommunikációs feltételeket kiterjeszti a térre, és kijelöli a
közösség határait, ahogyan azt az alapító politikai gyakorlatok által beágyazott
értékek meghatározzák.

306

Az alkotmány alakítja ki azt a politikai földrajzot,

amelyben "az a folyamat zajlik, amelynek során arról gondolkodunk, hogy a
dolgoknak hogyan kellene lenniük "307.
A

politikai

földrajz

kommunikációs feltételekben.

megfigyelhető

a

kódok

által

alkalmazott

A kód a többszintű modellben vizsgálva a

kibertér térbeli földrajzát (azaz architektúráját) és jogi földrajzát (azaz
architektúráját) egyaránt alkotja. Ez a tömörítés fontos. A fizikai térben a jog és
a politika kiterjed a területre, és így összenyomódik a területtel. A kibertérben a
teret a kód terjeszti ki, a kód pedig a jog. Nem meglepő tehát, hogy a kód
kommunikációs feltételeket is szab, ami megköveteli annak vizsgálatát, hogy a
kód milyen mértékben működik alkotmányos erőként. Cserébe ez feltárja, hogy
az értékek hogyan épülnek be közvetlenül a kibertérbe. A kód természetesen
nem azonos a formális alkotmánnyal, de a kód mégiscsak teljesít

304

Habermas, A posztnacionális konstelláció, 117.
Lásd általában: Douglas Kellner, "Intellectuals, the New Public Sphere, and Technopolitics",
147-86; Noveck, "Designing Deliberative Democracy in Cyberspace", 11; Clinton, "Internet Rights
and Wrongs"; és Jayakar, "Globalization and the Legitimacy of International
Telecommunications Standard-Setting Organizations", 713.
306
Lásd például Alfred North Whitehead, Science and the Modern World (Simon and Schuster,
1967), 13. ("A jog egyszerre a kormányzat motorja és a kormányzatot korlátozó feltétel").
307
Lessig, Code 2.0, 78.
305
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számos olyan funkciója van, mint az alkotmánynak, ami az analógiát tarthatóvá
teszi. 308
A legitimitás fogalma hasznos lesz a politikai földrajzot meghatározó
alkotmányos értékek megfogalmazásában. A legitimitás a "hatalom igazolásával"
foglalkozik egy kormányzási struktúrán belül, és a "politika alapvető
problémája".309

A

hatalom

elosztásának

mércéje,

amely

"elsősorban

a

kormányzás jogát érinti".310 A kormányzás jogát a társadalmi értékek, törvények
és alapelvek hálózatán keresztül határozzák meg, amelyek együttesen határozzák
meg azt a kritikus "megosztottságot, amely elválasztja azokat az egyéneket, akik
parancsolnak, azoktól, akik engedelmeskednek".311 Más szóval, a legitimitás
olyan pontokon artikulálódik és figyelhető meg, amelyek strukturálják a hatalom
megosztását a kormányzó és a kormányzott entitások között.

312

A társadalmak

alkotmányosan felépített politikai intézményeket használnak "a közösség
összetartozását fenyegető konfliktusok rendezésére".313 Ezek az intézmények a
"nyilvános tér garanciái", amelyben a kommunikációs feltételek elősegítik a
"szociabilitás hálózatát".314 Az alkotmányok politikai földrajzot konstruálnak
azáltal, hogy "a cseréket arra korlátozzák, hogy egy rögzített keretben és az
alábbi formában bontakozzanak ki

A kódex és az alkotmányok közötti kapcsolat nem idegen a szakirodalomban. Lásd például
Lawrence Lessig, Code 2.0 (Basic Books, 2006), 6-7, 275, 314 és C. Dianne Martin, "Using the US
Constitution to Frame the Governance of Cyberspace," ACM Inroads 6, no. 1 (2015): 24-26.
309
Martin Wight, Nemzetközi elmélet: (Holmes & Meier a Royal Institute of International Affairs
számára, 1992), 99.
310
Coicaud, Legitimitás és politika, 10.
311
Id. 26. o. (a "kormányzás jogának jelentése elsősorban ezzel a felosztással függ össze")
312
Id. 10.
313
Id. 21. pont.
314
Id. 11.
308
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reciprocitás", amely "összekapcsolja ... a jogokat és a kötelességeket".315 Az
alkotmány úgy fejezi ki, mit jelent egy politikai tér tagjának lenni, hogy a
hatalom "egyenlőtlen elosztása" mellett a jogok és kötelezettségek formájában
fejezi ki a tér határait.316 Maguk a jogok és kötelezettségek, amelyeket gyakran a
jogon keresztül fejeznek ki, intézményesítik a közösség közös értékeit. 317
A legitimitás tehát térben és időben változó,318 de egy adott politikai
közösség szereplői gyakran hivatkoznak alap- vagy alkotmányos értékekre, hogy
a kommunikációs feltételek keretei között legitimálják a kortárs cselekvéseket.
319

Az alkotmányos értékek "magatartási szabályokat [alakítanak ki], amelyek]

elválaszthatatlanok a történelmi kontextustól. "320 A legitimitás nem univerzális
norma, ezért minden politikai földrajzot a "társadalmi tények összefüggésében
kell vizsgálni, a történelem folyamatos áramlásában helyezkedik el. "321 A
legitimitás, mint a hatalom és az értékek közötti kapcsolat, analitikus
elemzőeszköz a kibertérben a kód által alkalmazott politikai földrajz
vizsgálatához. 322

II. A kód politika

315 Id.

316
Id. 31. A kiegyensúlyozatlan hatalom gondolata nem tévesztendő össze a nyers, de facto
hatalommal, amely szintén kiegyensúlyozatlan kormányzási mechanizmusokhoz vezet. Ehelyett a
"legitimitás" használata az ilyen hatalommegosztás leírására feltételezi, hogy a beleegyezés fontos
szerepet játszik". Id. at 10
317
Id. 32. o.; Lessig ezeket "keretezési értékeknek" nevezi. Lessig, Kód 2.0, 316.
318
Coicaud, Legitimacy and Politics, 207-08 (a társadalmat a "lehetőségek mezejeként"
ábrázolja.) és Power & Tobin, "Soft Law for the Internet", 39 (A legitimitás mint a "kontextustól
vagy a társadalomtól" függő).
319
Coicaud, Legitimacy and Politics, 23 (". . . a törvényt megállapító és alkotó intézményeknek a
törvényt [egy] csoport alapvető értékei alapján kell megalkotniuk."); Clark, Legitimacy in
International Society, 2 (a szereplők "végtelen legitimációs stratégiákat folytatnak annak
érdekében, hogy bizonyos tevékenységeket vagy cselekvéseket legitimnek mutassanak be").
320
Coicaud, Legitimitás és politika, 83.
321
Id. 192. o.; Clark, Legitimacy in International Society, 13. o.
322 Tambini et al., Codifying Cyberspace, 13 ("The architectures of cyberspace are causing such
re-examination of regulation and legitimacy."); Clark ezt "politikai terepnek" nevezi. Id. at 3.
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A technológia, ahogyan a műszaki élettartama során a fejlesztéstől az
üzemeltetésig halad, politikával terhelt. 323 A technológia, amelyet gyakran a jövőt
hirdetik, mindig a történelem terméke.

324

Ennek eredményeképpen a fejlesztés

korai szakaszában hozott tervezési döntések a tervezési értékeket rögzítik a
technológiában, és ezeket a döntéseket gyakran befolyásolja a politika.

325 A

kibertér sem különbözik ettől, és ez a szakasz a fejlődéstörténetét eszközként
használja fel arra, hogy feltárja az architektúrájába beágyazott alapértékeket,
amelyek a politikai földrajzát alakítják. 326
Ez a történelmi vizsgálat a kód forrására összpontosít: a kódolókra. Mint
az értékekről szóló minden vitában, itt is korlátozott az a képesség, hogy ezeket
olyan konkrétan fogalmazzuk meg, amely egyben általánosságban is érvényes.
327

Ez a szakasz azokat a politikai értékeket vizsgálja, amelyeket a kódolók a

kibertérbe terveztek. Ugyanúgy, ahogyan egy amerikai alkotmányjogász a
Federalist

Papers-t

tanulmányozná

az

alkotmánytervezők

értékeinek

megismeréséhez, ez a szakasz azt vizsgálja, hogy a kódolók hogyan artikulálták
az általuk képviselt értékeket az általuk tervezett kódban.

i. Helyet teremtve

323

Lessig szavaival élve "az építészet politika". Lawrence Lessig, Kód 2.0, 24.
Coicaud, Legitimacy and Politics, 199 ("A társadalmi jelenségek tanulmányozásának
történelmi környezetbe való gyökerezése megkerülhetetlen.").
325 Kenneth R. Fleischmann et al., "Thematic Analysis of Words That Invoke Values in the Net
Neutrality Debate", 2015. március 15., https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/73433 at 1
("Az értékek szorosan kapcsolódnak ahhoz, hogy az emberek hogyan használják a technológiát").
326 Walzer, "The Moral Standing of States", 211 ("Az erkölcsi felfogás, amelyre a közösség épül,
hosszú idő alatt alakul ki."). Lásd még fRonnie D. Lipschutz, "Environmental History, Political
Economy and Change: Frameworks and Tools for Research and Analysis," Global Environmental
Politics 1, no. 3 (2001): 72-91, 73 ("Más szóval, ahhoz, hogy megértsük, elképzeljük és alakítsuk a
tájakat a jövőben, tudnunk kell, hogyan jöttek létre a múltban.").
327 Coicaud, Legitimacy and Politics, 138 ("Az értékek dimenziója makacsul ellenáll a természeti
jelenségek magyarázatára használt elemzési típusoknak").
324
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A kibertér globálisan elosztott jelenség,328 de ez viszonylag új fejlemény a
történetében. Bár az internet az 1990-es évek közepén vált "nyilvánossá", első
nyomai 1965-ben jöttek létre, amikor a massachusettsi TX-2 számítógépet
összekapcsolták a Q-32-vel, létrehozva az első "nagy kiterjedésű számítógépes
hálózatot".329 Ezt követte 1969-ben az ARPANET létrehozása, az Egyesült
Államok Védelmi Minisztériumának finanszírozásával megvalósuló projekt,
amely a hálózatos számítógépes kommunikáció létrehozására irányult, és
amelyből végül "kinőtte magát az internet".330 Az internetes technológia első
nyilvános bemutatóját Bob Kahn, a TCP egyik tervezője tartotta 1972-ben, és
ugyanebben az évben fejlesztették ki az e-mailt. 331
A korai kibertérben az azt építő emberek éltek, ami azt jelenti, hogy "a
hálózatkutatás magában foglalta mind a mögöttes hálózattal kapcsolatos
munkát, mind a hálózat felhasználásának módjával kapcsolatos munkát".332 Más
szóval, az első emberek, akik betették a lábukat a kibertérbe, nem őslakosok vagy
felfedezők voltak, hanem építészek. A kibertér nem egy birodalmi értelemben
vett terület volt, amelyet ki lehetett volna sajátítani; ez egy közösségből eredő
terület volt. Ezek az egyének alkották meg azokat a szabályokat, amelyek a
kibertérben való interakcióik során összekötötték őket, és ezeket a szabályokat
közösségként alakították ki, ahogyan azt az előző fejezetben az IETF és a W3C
esetében láthattuk.

328

Manuel Castells, "Kommunikáció, hatalom és ellenhatalom a hálózati társadalomban".
International Journal of Communication 1, 1. szám (2007): 247.
329
Leiner et al., "Az internet rövid története".
330
Id. Érdekes módon számos kommentátor azt állítja, hogy az ARPANET-et azért hozták létre,
hogy olyan decentralizált kommunikációs rendszert hozzanak létre, amely túlélhet egy olyan
nukleáris támadást, amely elpusztítja a hálózat csomópontjait. Leiner et al. azonban ezt "hamis
pletykának" nevezi, amely egy RAND-tanulmányból származik. Id. Lásd még: Tambini et al,
Codifying Cyberspace (A kibertér kodifikálása), 1. o.
331
Leiner et al., "Az internet rövid története".
332 Id.
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Az általuk létrehozott internet "megtestesíti az egyik legfontosabb
műszaki

alapgondolatot,

nevezetesen

a

nyílt

architektúrájú

hálózatok

gondolatát".333 Amint azt a 2. fejezetben tárgyaltuk, ez azt jelenti, hogy magát a
teljes hálózatot nem akadályozzák az egyes hálózatüzemeltetők tervezési
döntései, mivel az átjárhatóságot a csomagkapcsolási technológiák segítik elő. A
csomagkapcsolás olyan tervezési választás, amely azt eredményezi, hogy
"általában nincsenek korlátozások a bevonható hálózattípusokra vagy azok
földrajzi

kiterjedésére

vonatkozóan.

"334

Az

átjárhatóság

egy

közös

szabványosított nyelv létrehozásával válik alapvető kommunikációs feltételré,
amelynek használata az egyetlen előfeltétele a hálózatok hálózathoz való
csatlakozásnak.
Bob

Kahn,

a

TCP/IP

egyik

feltalálója

architektúrájú hálózatok "négy alapszabályát".

335

megfogalmazta

a

nyílt

Először is, minden egyes, az

internethez csatlakozó hálózatnak "önmagában kell állnia", és a csatlakozáshoz
nem követelhető meg az ilyen hálózatok "belső változtatása".

336

Másodszor, az

adatcsomagok továbbítása a "legjobb erőfeszítések alapján" történne, ami azt
jelenti, hogy ha egy csomópont nem tudott továbbítani egy csomagot, akkor azt a
forrásból újra kellett volna küldeni.

337

Harmadszor, az átjárók és útválasztók

(azaz a fizikai réteg) csak átviteli célokat szolgálnának, és nem tárolnának
információt a továbbított csomagokról.

338

És végül. "[a]z nem lenne globális

ellenőrzés a

333 Id.

334 Id.
335 Id.

Id.
Id.
338 Id. Ez az elv áll az internet "hülyeségének" retorikája mögött. Post, In Search of Jefferson's
Moose, 40.

336
337
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működési szinten. "339 Ez a négy alapelv, és különösen a negyedik alapelv a nyílt
hálózati architektúra alapvető értékeinek artikulációjaként határozza meg a
nyilvános tér határait. Az internet egy érdekes aspektusára is rávilágítanak,
nevezetesen arra, hogy az internet nem egy egyedi egység, hanem közös
szabályok vagy protokollok alapján együttműködő technológiák összessége. Ez a
technikai felépítés ellentétben állt a hagyományos távközlési monopóliumokkal,
amelyek a fejlődés során a normát képezték. A Cyberpsace-ban meghonosodott
értékek két különböző hagyományban figyelhetők meg: a logikai réteget
strukturáló populista kódban és az alkalmazási rétegekben kifejlesztett
libertariánus kódban.

ii. Jogok tér
A nyílt architektúrájú hálózatépítés több, mint egy sor technikai
specifikáció. Ez egy olyan kód, amely a tervezői által beágyazott politikai
értékrendet testesít meg, és amely tükrözi a sajátos történelmi helyzetüket.

340

Ezek a tervezők általában amerikaiak voltak, akik kutatóegyetemeken dolgoztak
a hidegháború és az amerikai polgárjogi mozgalom idején, más történelmi
események mellett.

341

Az ő erőfeszítéseik hozták létre a hálózati tervezés egy

sajátos típusát, amely tükrözi azokat a liberális értékeket, amelyek abban az
időben áthatották a kódoló közösséget. Különösen,

339

Leiner et al, "Az internet rövid története".
Betz & Stevens, Cyberspace and the State, 33 ("A cyberspace-t már a legkorábbi napjaitól
kezdve áthatotta egy látens ideológia, amely a technikai pragmatizmus és a "világ javításának"
szívből jövő vágyának keverékéből született.").
341
Brate, Technomanifestos, 85.
340
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a hidegháborús eredete egyedülállóan amerikai módon formálja ezt a tervezést különösen, mivel a kezdetektől fogva a védelmi minisztérium finanszírozta. 342
Következésképpen az internet egy sajátos történelmi miliő terméke,
amely arra késztette tervezőit, hogy a technológiát "társadalmi lelkiismerettel"
kísérjék.343 A tervezők úgy látták, hogy "szabad akaratunk van arra, hogy az
emberi jogokat és erényeket - a javak jobb elosztását, a szólásszabadságot, az
emberi jogokat - a technológiai fejlődéssel egy ütembe állítsuk, vagy pedig
elszenvedjük a következményeket. "344 Ezek a programozók ezért "jogkultúrát"
építettek be a fejlődő internetbe.

Az információ teoretikusai, mint például

Norbert Weiner, azzal érveltek, hogy az információ elosztott áramlása "földrajzi
vagy politikai korlátoktól mentes" nyílt diskurzushoz vezet.345 Az ilyen
áramlások akkor váltak nyilvánvalóvá, amikor az informatikusok elkezdték
megtervezni az internetet. Az internet korai úttörője, Doug Engelbart arra
összpontosított, hogy a számítástechnikai rendszerek egyéni felhasználóit
képessé tegye arra, hogy segítsék a kollektív jót.

346

Doug Englebart vezető

szerepet játszott az ember és számítógép közötti interakció területén, és ő találta
fel a számítógépes egeret. Brate Engelbart ideológiáját kifejezetten az akkori
amerikai politikához kapcsolja, beleértve a

342 Például az

internet szabadságáról szóló beszédében Clinton külügyminiszter többször is
hivatkozik a kibertér olyan alapvető értékeire, mint a nyitottság, és összefüggésbe hozza azokat az
amerikai alkotmányos alapértékekkel. Clinton, "Internet Rights and Wrongs" (Az internet jogai és
jogtalanságai). Lásd még U. S. Department of Defense, "Department of Defense Strategy for
Operating in Cyberspace", 2011. július, http://library.blountsfolly.com/space/items/show/184 (a
kibertérnek "tükröznie kell elveinket"); és Martin, "Using the US Constitution to Frame the
Governance of Cyberspace", 24-26 (az amerikai alkotmány felhasználása a kibertér irányításának
politikai elemzéséhez). Ez nem meglepő, mivel a kommunikációs technológiákról rendszeresen
azt állítják, hogy a nyugati liberalizmus értékeit hordozzák. Lásd: Mattelart, Networking the
World, 1, 4.
343
Brate, Technomanifestos, 26-27.
344 Id.
345
Id. 25. o. Weinerről általában lásd: Id. 10-32. o.
346
Id. 114-141.
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Polgárjogi Mozgalom, és úgy folytatja, hogy "Engelbart értékrendje és etikája a
technológia jövőjébe is be lenne drótozva "347 .
Weiner, Englebart és a hozzájuk hasonlók olyan technológiai fejlesztésre
törekedtek, amely "keresztezi a számos emberi jog előmozdítására és védelmére
irányuló erőfeszítéseket".348 A nyílt architektúra tükrözi ezeket az értékeket,
mivel "a technológiák a jelenlegi politikai rend tökéletlen és hiányos fizikai
megnyilvánulásai".349 Amerikaiakként ezek a tervezők élesen befolyásolnák az
amerikai alkotmány első kiegészítését és az abban megfogalmazott nyilvános
teret azáltal, hogy delegitimálják a kormányzatnak az információcserébe való
beavatkozását. Az Első Alkotmánykiegészítésben megtestesülő öt szabadságjog
mindegyike közvetlenül a nem kormányzati személyek és szervezetek közötti
információátadással kapcsolatos szabadságjog.

350

Tágabb értelemben ezt a

"véleménynyilvánítás szabadságának" nevezhetjük. Meg kell jegyezni, hogy az
Első Alkotmánymódosításban felsorolt szabadságok konstrukciók:
Amikor a véleménynyilvánítás szabadsága iránti igény felmerült, ez azt
feltételezte, hogy egy eredetileg kisszámú, de kritikus tömeg osztja azt a
vágyat, hogy cenzúra nélkül fejezhesse ki véleményét és kaphasson
információkat. Ezt a vágyat és igényt úgy fogalmazták meg és érezték,
mint valami esedékes dolgot, ami a kialakuló jogkultúrában erős
elvárássá vált. Ez az elvárás egyre erősödött, olyannyira, hogy az
elvárások figyelmen kívül hagyása az igazságtalanság érzését váltotta ki.
351

347
348

Id. 136.
David P. Fidler, "Az internet, az emberi jogok és az amerikai külpolitika: The Global Online
FreedomAct of 2012, "
ASILInsights16

,no.18(May24,2012),http://www.asil.org/insights/volume/16/issue/18/internethuman-rights-and-us-foreign-poli cy-global-online-freedom-act
.
349
David Banks, "The Politics of Communications Technology", Cyborgology, 2013. május 5.,
http://thesocietypages.org/cyborgology/2013/05/04/the-politics-of-communications-technol
ogy/.
350
U.S. Constitution, Amend. I.
351
Sajo, Alkotmányos érzelmek, 27.
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Ez a szabadság mint konstrukció a történelmi folyamatokkal együtt alakult ki, és
a kibertérbe ágyazott jogkultúra ezt a történelmi kontextust tükrözi.

352

Maga a

dizájn egy történelmileg kontextualizált véleménynyilvánítási szabadságot ágyaz
be, amelyet a tervezők valószínűleg "szabad információként" jellemeznének.353 A
kibertér

politikai

földrajza

olyan,

amely

minimálisan

információátadást és az egyéni felhasználó autonómiáját.

354

korlátozza

az

A korai internetes

közösség fenntartotta az "uralkodó ethosz . . . [altruizmus" és a "kölcsönös
segítségnyújtás szellemét".355 A kódot úgy alakították ki, hogy az "hevesen
nyilvános szféra "356 legyen.
A szabad információ értékét növelné az internetnek a felsőoktatáshoz
fűződő történelmi kapcsolata. 357 Használata kezdetben a főiskolai kampuszokon
terjedt el, és a korai internetpolitika az összes egyetemi felhasználó számára
elterjesztette az internetet.

358

Valójában a Yahoo! alapítója két kutató volt a

Stanford egyetemen, akiknek hobbija a gyorsan növekvő kibertérben található
weboldalak katalogizálása volt. Az Egyesült Államokban a felsőoktatás a
véleménynyilvánítás szabadságát - az információmegosztás és a kutatás
tekintetében - alapvető egalitárius értéknek tartja. A legtöbb

352

Lásd általában: Ronald J. Rychlak, "Compassion, Hatred, and Free Expression", Miss. CL
Rev. 27 (2007): 407. Nincs olyan állam, ahol teljesen nyílt tartalmi szabályok lennének
érvényben. Az Egyesült Államokban a véleménynyilvánítás szabadságának megfogalmazása
korlátokat szab a kifejezhető információk típusaira, így például az állam szabályozhatja többek
között a harcias szavakat, az obszcenitást és a hamis reklámot. Ez eltér más nyugati országoktól,
például Kanadától, amely tiltja a "faji szempontból sértő anyagokat". Adeno Addis, "A vékony
állam a vastag globalizmusban: Sovereignty in the Information Age," Vanderbilt Journal of
Transnational Law 37, (2004): 1-107. A kérdés a határvonal meghúzásának kérdésévé válik, és
egy olyan spektrumon létezik, amelynek egyik végén az Egyesült Államok, a másik végén pedig az
olyan államok állnak, mint Észak-Korea (az információ teljes ellenőrzésével).
353
Brate, Technomanifestos, 29 és Betz & Stevens, Cyberspace and the State, 18.
354
Az autonómiáról lásd David Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State
to Cosmopolitan Governance (Stanford: Stanford University Press 1995) 145-156 és Habermas,
The Postnational Constellation, 118.
355
David Resnick, "Politika az interneten", 51.
356
Tambini et al, Codifying Cyberspace, 11.
357 Az
egyetem számítógépes laboratóriumai jelentős szerepet játszottak az internet kialakításában.
Adam Brate,
Technomanifestos, 98.
358
Lawrence Lessig, Code 2.0, 2.
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a kibertér lakossága a technikai élet közel felében elsősorban a felsőoktatásban
lenne megtalálható.

359

Az internet és a kutatás kapcsolata azért fontos, mert "a

hálózat első szerepe a saját tervezésével és működésével kapcsolatos
információk megosztása volt".360 Ez azt jelenti, hogy az akadémiai közösségek
információmegosztási értékei a politikai földrajzba beágyazódó értékek szerves
részévé váltak.
Az internet tervezésének történelmi háttere megvilágítja, hogyan
alakultak ki a nyílt architektúrájú hálózatok értékei. A nyílt architektúrájú
hálózat tervezői a Szovjetunió által külföldről jelentett hidegháborús fenyegetés
és a polgárjogi mozgalom belföldi felfordulásai közepette dolgoztak. Ezek az
események

adnak

kontextust

azoknak

a

kommunikációs

feltételeknek,

amelyeket a szabad információhoz való jog támogatására alakítottak ki.
Először is, mivel a kibertér egy adott idő és hely terméke - és az Egyesült
Államok védelmi minisztériuma finanszírozta -, a hidegháború ideológiai
konfliktusa által kialakított értékeket tükrözi.
időben

a

zárt,

centralizált

szovjet

361 Az

modellel

Egyesült Államok abban az
szemben

a

nyitottságot

hangsúlyozta,362 és ennek eredményeként a kibertér "erősen decentralizált"
hálózatként lett kialakítva, amely ellentétben áll a szovjet modellel.

363

A

"vasfüggöny" egy politikai földrajz leíró kifejezése volt.

359 Az

1980-as években a Nemzeti Tudományos Alapítvány "az amerikai egyetemek NSFtámogatásának feltételéül szabta meg, hogy az internetkapcsolathoz" "a kapcsolatot az egyetem
MINDEN minősített felhasználója számára elérhetővé kell tenni". Ez megváltozott, ahogy a
kormányzati politika a hálózat kereskedelmi hasznosítását szorgalmazta. Leiner et al., "Az
internet rövid története".
360
Leiner et al., "Az internet rövid története".
361
Brate, Technomanifestos, 89-90.
362
Lásd például Bush-t, aki az amerikai rendszer információáramlását a szovjet rendszer
információáramlásával hasonlítja össze. Vannevar Bush, Modern Arms and Free Men (New York:
Simon and Shuster 1949), 201, 223-4. Lásd még Brate, Technomanifestos, 48.
363
Spar, "A kibertér nyilvános arca", 345.
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amely le volt zárva, és ezért nem volt szabad.

364

Vannevar Bush, az Egyesült

Államok Tudományos Kutatási és Fejlesztési Hivatalának vezetője a második
világháború alatt - amely a Manhattan Projektet felügyelte - azzal érvelt, hogy az
információ felszabadítása a totalitarizmus elleni eszköz lenne. 365 Ezt látjuk
tükröződni a nyílt hálózati architektúra alapelvében, miszerint "nincs globális
ellenőrzés a műveletek szintjén". A decentralizált és nem hierarchikus hálózat a
szovjet modellel szemben azáltal lép fel, hogy az információ feletti hatalmat a
hálózatot használó egyénekre helyezi át.
Ugyanakkor a polgárjogi mozgalom mély kérdéseket vetett fel az Egyesült
Államokon belüli politikai tagsággal kapcsolatban.

A korszak képei azt

mutatják, hogy az afroamerikaiak a politikai földrajzban helyet követelnek
maguknak azáltal, hogy menetelésekkel és ülősztrájkokkal behatolnak a jogi és
térbeli földrajz csak fehérek számára fenntartott tereibe. A polgárjogi mozgalom
a kisebbségek politikai közösségen belüli identitását szorgalmazta. A polgárjogi
mozgalom által megjelenített súlyos egyenlőtlenségek a liberális aktivizmus
szélesebb narratívájának részévé váltak az 1960-as és 1970-es években. 366 A nyílt
hálózati architektúra az interoperabilitásra helyezett hangsúlya révén a politikai
földrajzhoz való hozzáférés megnyitásával "[fokozhatja] a társadalom minden
tagja egyenlő részvételi jogait".

367

A hálózatban elképzelt interoperabilitás

tükrözi azt az aggodalmat, hogy

364

Bush, Modern fegyverek és szabad emberek, 168.
Brate, Technomanifestos, 48, 33. Bush elméleti Memex eszközzel kapcsolatos munkája
bevezette a hiperlinkelés fogalmát, és nagy hatással volt a WWW fejlődésére. Id. 33-52.
366
Brate, Technomanifestos ("Az emberi intellektus növelésére irányuló keresztes hadjárat jól
illeszkedik az 1960-as évek forradalmi változások kívánságlistájába."); Id. 192-93. o.
367 Rawls, A Theory of Justice, 224; Betz és Stevens azzal érvel, hogy a kibertér "úttörőinek
elképzelése szerint a kibertér egyfajta közkincs volt". Betz & Stevens, Cyberspace and the State,
103; Brate, Technomanifestos, 104 (az internet korai kutatói "tudták, hogy technológiájuk
megkönnyítheti a demokráciát, és minden korábbinál hatékonyabbá teheti a tudás terjesztését").
365
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a kódolók egyenlő hozzáférése érdekében.

368

Ezt a kódolást "az a törekvés

motiválta, hogy az emberek felhatalmazása révén nagyobb jót teremtsen. "369 Az
internetet kifejezetten úgy tervezték, hogy ne tegyen különbséget a különböző
típusú információk vagy felhasználók között.
A nyílt hálózati architektúra kialakításán dolgozó programozók a
véleménynyilvánítás szabadságának egy olyan változatát valósították meg, amely
összhangban van az adott történelmi kontextusuk populista hajlamaival. Ezek a
korai tervezők elsősorban az internet logikai rétegével foglalkoztak. Tervezésük
olyan

populista

irányzatokra

épült,

amelyek

a

felhasználók

jogainak

kiterjesztésére törekedtek egy olyan tér kialakításával, amelyben interoperábilis
közösségek hozhatók létre. Az e struktúra alapjául szolgáló elképzelések azon az
eszményen nyugszanak, hogy "minél több információt osztanak meg, annál
szabadabb a társadalom, annál nagyobb az együttműködés lehetősége".370 A
közjó érdekében történő információátadás áll projektjük hátterében, és mint
alább látni fogjuk, ennek eredményeképpen a logikai rétegre ruházza át a
hatalmat. A hálózatot úgy tervezték meg, hogy interoperábilis állampolgárokat
hozzon létre.

iii. Felszabadítási tér
A nyílt hálózati architektúra populista hajlama a hatalmat a hálózat
széleire tolja, hogy az egyéni hatalmat a politikai földrajzba integrálja. Ennek az
az érdekes hatása, hogy nem csak a kommunikációt könnyíti meg, hanem a
felhasználóknak lehetőséget ad arra, hogy meghatározzák az általuk választott
feltételeket.
368

Alan Kay például meglátta a számítógépben rejlő lehetőséget, hogy gazdagítsa az emberek
részvételét a politikai folyamatban. Brate, Technomanifestos, 185-87.
369
Brate, Technomanifestos, 132-133.
370
Brate, Technomanifestos, 208.
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kommunikáció. A logikai réteggel kibővített politikai földrajz lehetővé teszi a
politikai földrajz fejlesztését az alkalmazási rétegben. Ez azt jelenti, hogy a
különböző politikai csoportok az alkalmazások segítségével képesek saját tereket
létrehozni. Erre talán a legjobb példa a libertariánus eszmék, amelyek a
kriptográfiai kódot mint az egyéni felszabadítás eszközét kezdték vezérelni. 371 A
logikai réteg egy olyan politikai teret hozott létre, amely "szabadságot ígért
anarchia nélkül, irányítást kormány nélkül, konszenzust hatalom nélkül".372 A
libertáriusok az internetet olyan helynek látták, ahol az egyéni jogok
győzedelmeskednek az államok jogai felett.
A kibertér tervezésében és kultúrájában bekövetkezett libertariánus
fordulat erőteljes volt, erős és tartós törzskönyvvel rendelkezik, és a
libertariánus filozófia bizonyos mértékig felelős számos olyan alkalmazásért,
amely újradefiniálja a határokat. 373 A hacker szót manapság gyakran használják
olyan bűnözők leírására, akik értékes információk ellopásával vagy weboldalak
megrongálásával pusztítást végeznek a kibertérben. A médiabeszámolók a
hackereket

a

kibertér

rosszfiúiként

emlegetik,

akik

szórakozásból

haszonszerzés céljából veszélyeztetik a hálózatokat és a rendszereket.

374

és

Ez a

használat azonban messze áll az eredetétől a technológiai közösségben, ahol a
hackereket
371

Ez a tendencia nem korlátozódott a kriptográfiára. Brate megjegyzi, hogy Ted Nelson hipertextelméletíró politikai ideológiája "humanista libertárius" volt, és hogy Tim Berners-Lee-re, a WWW
megalkotójára Nelson "demokratikus, egalitárius eszméi" hatottak. Brate, Technomanifestos, 226,
227 és Lessig, Code 2.0, 2 (". . . a kibertér a libertárius utópizmus új célpontjává vált.").
372 Lessig, Code 2.0, 2. Például a WWW-t "központi irányítás nélkül" fejlesztették ki, hogy
elősegítsék a legszélesebb körű információmegosztási képességet. Brate, Technomanifestos, 224.
Lásd még: Betz & Stevens, Cyberspace and the State, 56.
373 Kiemelkedő példa erre a Bitcoin, amely olyan alkalmazás, amelynek nincs "központi irányító
személy vagy szervezet". Ez "teljesen decentralizált, a tranzakció minden részét a rendszer
felhasználója végzi". Craig K. Elwell, M. M. Murphy és Michael V. Seitzinger, "Bitcoin: Kérdések,
válaszok és a jogi kérdések elemzése", jelentés (Egyesült Államok: Library of Congress.
Congressional Research Service. 2013. december 20.) 1. Lásd még: DeNardis, Global War for
Internet Governance, 8. (BiTorrent); és Bearman, "The Untold Story of Silk Road" (A Selyemút el
nem mondott története).
374
Betz & Stevens, Cyberspace and the State, 16 (a hackerek az "új digitális törvényen kívüliek").

130

olyan személyek, akik "élvezik[] a programozható rendszerek részleteinek
feltárását, és azt, hogy hogyan lehet kiterjeszteni a képességeiket. 375 A hackereket
egy "etikai kódex [vezérelte], amelyet a számítógépes kódok fejlődése vezérelt helytelen, szinte gonosz dolog volt a kódot vagy a programozási erőforrásokat
megtartani magunknak".376

A

hackerek eredeti értelemben úgy vélik, hogy "az

információ megosztása erőteljes-pozitív jó", ami a szabad információ értékét
visszhangozza.

377

kategorizálásnak,378

Bár
a

a

hackerek

gyakran

ellenállnak

a

politikai

dolgok működésének megértését célzó hacker etika

"egyfelől lényegében apolitikus és technikailag összpontosít, másfelől viszont
felforgató és mélységesen ideológiai. "379 A hackelés a "dolgok megismerésének
egy olyan módja "380 , amely a technikai felépítés ismeretén keresztül történő
felhatalmazást hangsúlyozza, könnyen alkalmazkodik a mainstream társadalom
"megvezetésének" és "etetésének" libertárius retorikájához381.
A hacker ideológia rendkívül nagy hatással volt az internetes kultúrára és az
olyan csoportokra, mint a Cypherpunks.

382

A cypherpunk olyan személy, aki

"érdeklődik a titkosítás elektronikus kódok segítségével történő felhasználása
iránt a személyes magánélet fokozása és a központosított, tekintélyelvű hatalmi
struktúrák, különösen a kormányzat zsarnoksága elleni védelem érdekében. "383
Politikai nézeteiket a következőképpen lehet a legjobban leírni.

375

Eric S. Raymond, The New Hacker's Dictionary, 3. kiadás. (Cambridge, MA: MIT Press 1996)
233.
376 Brate, Technomanifestos, 243.
377 Raymond, The New Hacker's Dictionary, 234.
378
"A Tale of Many Hackers", 2600: The Hacker Quarterly, 31/3. évfolyam, 2015, 5.
379
Betz & Stevens, Cyberspace and the State, 18 és Brate, Technomanifestos, 243.
380
James Kracht, "The Hacker Perspective", 2600: The Hacker Quarterly, v. 31/3, 2014, 26 és
Brate, Technomanifestos, 251-252.
381
James Kracht, "The Hacker Perspective", 26 és Prisoner #6, "The 21st Century Hacker
Manifesto", 2600: The Hacker Quarterly, v. 31/4, 2014-2015, 50-51.
382
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 94-134. és Julian Assange et al: Freedom and the
Future of the Internet (Or Books, 2012), 21-22. Lásd még Domscheit-Berg, Inside Wikileaks, 17475 ("Julian [Assange] egy hacker volt".
383
Raymond, The New Hacker's Dictionary, 140
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anarcho-libertáriánus.

384

A "magánszféra a gyengéknek, átláthatóság a

hatalmasoknak" mottót használva felismerték, hogy az alkalmazásréteg érdemi
értelmet adhat a véleménynyilvánítás szabadságának konstrukciójának. 385
A kriptográfiai közösség számára a központi kérdés az, hogy az információ
áramlása az állami beavatkozás - beleértve a kiterjedt megfigyelés dermesztő
hatásait is - által nem korlátozott.

386

A kriptopunkok a kommunikációs

feltételeket a "[m]i nyilvános, és mi a magánjellegű. "387 A szólásszabadság ebben
a politikai földrajzban a nyugati liberális demokráciákban hangsúlyozott
szólásszabadságon nyugszik.

388

Így például Jacob Applebaum, a Tor aktivistája

a Wikileaksről tartott beszéde során tájékoztatja a szövetségi ügynököket, hogy a
zsebében csak a Bill of Rights van.

389

Ez a szabadság továbbá kapcsolódik a

nemzetközi emberi jogi rendszerekhez, amelyek szintén támogatják a
véleménynyilvánítás szabadságát. 390 A cypherpunks azonban a hidegháborúból
származó antitotalitáriusokat minden hatalmi struktúra ellen átcsoportosítják.
Ennek eredményeképpen ezek a kódolók olyan kódot telepítenek, amely elrejti
az egyént a hatalom elől.
struktúrák, beleértve az államot is. A kriptográfiai kód megkönnyíti a politikai
384

Greenberg azt állítja, hogy "[a]hol [a Cypherpunks] tekintélyt látott, azt megtámadta".
Greenberg, This Machine Kills Secrets. További példákért lásd Id. 89-91, 122, 148, 150, 192-193,
227, 255; Domscheit-Berg, Inside Wikileaks, 4; Assange et al., Cypherpunks, 29, 70-1, 76; és
Tambini et al., Codifying Cyberspace 11.
385
Assange et al., Cypherpunks, 7 és McIntosh & Cates, "Hard Travelin'," 86 (megjegyezve, hogy
három
érvek a szólásszabadság mellett, amelyek közül az első "a szólásszabadságot az egyéni autonómia
és méltóság mélyen gyökerező, alapvető libertariánus eszméjében alapozza meg").
386
Például Edward Snowden, "Tanúvallomás az Európai Unió Parlamentje előtt", 2014. március
7., http://library.blountsfolly.com/space/items/show/171, 1. o. (A megfigyelési programok
"számos olyan alapjogot veszélyeztetnek, amelyek összességükben a liberális társadalmak alapját
képezik").
387
Domscheit-Berg, Inside Wikileaks, 50.
388
Rawls, Az igazságosság elmélete, 197 és az Egyesült Államok alkotmánya, Amend. 1.
389
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 167. Greenberg Appellbaumot "fiatal anarchistaként"
említi. Id. 150.
390 A Cypherpunks által követelt jogokat olyan dokumentumok tartalmazzák, mint az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Art. 18-19. Assange ezt a fajta aktivizmust "liberális
radikalizmusnak" nevezné. Greenberg, This Machine Kills Secrets, 127.
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földrajz, az információ feletti hatalom egyenlő elosztásával, mint a hatalom és a
gazdagság újraelosztásának módjával. Ennek érdekében azon dolgoznak, hogy
az információs technológiát visszaszerezzék "a neoliberalizmus kiváltságos
technológiájától".391 Példaként Applebaum támogatja a hatalom szétszórását
"olyan emberek számára, akik nem egyszerűen azok, akik a döntéseket hozzák",
amit Barlow "a hatalom újratárgyalásának" nevezne.392 Hasonlóképpen
Domscheit-Berg a Wikileakset a politikai földrajz megváltoztatására irányuló
projektként írja le:
Az általunk megálmodott világban nem lennének többé főnökök vagy
hierarchiák, és senki sem juthatna hatalomra úgy, hogy a többiektől
elvonja az egyenrangú szereplőként való fellépéshez szükséges tudást. Ez
volt az az elképzelés, amiért harcoltunk. 393
Az anarcho-libertáriánusok számára a kibertér nyílt felépítése tükrözi az
egyéni szabadságot a jogokon keresztül, ami segít megmagyarázni a technológiai
világot átható libertáriánus hangnemet.

394

A

libertárius kód a digitális

kriptográfiát használja az egyénre rótt kommunikációs feltételek újrakódolására
és a politikai földrajz átírására. Kódjukat arra használják, hogy "bebizonyítsák,
hogy a technológia, nem pedig az igényesség határozza meg az identitás
természetét az interneten "395 .

III. Átjárhatóság
A kibertér rengeteg értéket tartalmaz. Bármely látogatás egy közösségi
hálózaton, mint például
391

David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford Univ. Press, 2009) 159;
Assange et al., Cypherpunks, 27; és Bearman, "The Untold Story of Silk Road".
392
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 176, 255
393
Domsheit-Berg, Inside Wikileaks, 4
394 Spar, "The Public Face of Cyberspace", 347 (" ... . az internet radikális ígérete az volt, hogy
lebontja a fennálló hatalmi láncokat."). Tambini és társai megjegyzik, hogy létezik egy "új típusú
radikális szabadpiaci libertarianizmus" is, amely inkább a "vállalati és kereskedelmi
szabadsággal" foglalkozik a kormányzati gazdasági szabályozástól. Tambini et al., Codifying
Cyberspace, 11; Sunstein, Republic. Com 2.0, 111-12; és Bearman, "The Untold Story of Silk
Road".
395
Andy Greenberg, This Machine Kills Secrets, 115.
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mint a

Facebook, a

weboldal

gyorsan megjelenít számos különböző

értékkészletet. Ezek az értékkészletek nem a kibertér értékei, de sokféleségük és
terjedelmük a kibertér politikai földrajzát jelzi. Ahogy Lessig megjegyzi, hogy az
épített tér "teljes mértékben azoktól az értékektől függ, amelyek az adott hely
fejlődését irányítják".396 Ahogy fentebb tárgyaltuk, a nyílt hálózati architektúra
elvei alkotmányos értékek, amelyek a csomagkapcsolási technológián keresztül
fejeződnek ki. ezek az elvek és a csomagkapcsolás kódja az interoperabilitás köré
épülő politikai földrajzot hoznak létre. A kibertérben kifejeződő eltérő nézetek
sokasága az interoperabilitási érték eredménye.
Az interoperabilitás áthatja a kibertérséget, és megszervezi annak
földrajzát. Az interoperabilitás több mint pusztán technikai kialakítás, a kódban
alkotmányos erővel felruházott értéknek tekinthető. A zárt [politikai térrel]
kapcsolatos aggályokat kezeli, és teret nyit a politikai tér további bővülésének az
alkalmazási rétegen keresztül. Az interoperabilitás az "információ szabad akar
lenni" operacionalizálása. Felismeri, hogy az információ szabadsága abban
rejlik, hogy az információ a lehető legtöbb egyén között kommunikálható legyen.
Az interoperabilitás a kibertér alapvető értékeként megkönnyíti az
eszközök közötti közvetlen kommunikációt, és ezért úgy is tekinthető, mint az
egyének közötti interoperabilitás elősegítése. Az interoperabilitás három
mechanizmust használ a politikai földrajz alakítására. Először is decentralizálja
a kommunikációt. Másodszor, a nyitottság révén szabad hozzáférést teremt.
Harmadszor, a peering révén egyenlőséget teremt a hálózaton. Ezek a
mechanizmusok döntően elmozdítják az uralkodó és az uralkodó közötti
megosztottságot, és a részvételre ösztönöznek azáltal, hogy megnyitják a
hálózatot.
396

Lessig, Code 2.0, 70.
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politikai tagság. Az interoperabilitás azt jelenti, hogy a részvétel többé nem egy
adott központi hatóságtól függ; ehelyett a részvétel egy szabványos protokoll
elfogadása révén önhitelesítő.
A világ hálózatosodása ezt az elvet világméretűvé teszi, és a földrajzot
átjárhatóvá teszi. A hálózatba kapcsolt földrajz többé nem korlátozódik a
kirekesztés szempontjából.

Ehelyett határai a befogadás és a hozzáférhetőség

szempontjából érthetők meg. Ez azt jelenti, hogy a kibertér politikai földrajzának
határai nem területi jellegűek, hanem a határokat a hozzáféréssel rendelkezők és
a hozzáféréssel nem rendelkezők közötti digitális szakadék jelenti.

*****

A többszintű modell egy olyan fogalmi halom, amely keretet biztosít a
kibertér összetett technikai felépítésének megértéséhez. A különböző funkciók
elkülönítésével a rétegmodell lehetővé teszi a technológiák kategorizálását, így
azok különálló funkcióik és jellemzőik alapján érthetők meg. A réteges modell
azonban néha elrejti azt a tényt, hogy ezek a technológiák nem mindig
különállóak, és hogy a kibertér e rétegek összessége.
Hasonlóképpen, eddig a kibertér földrajzát is többrétegűnek írták le: a
térbeli földrajzot egy jogi földrajz rétegzi, amelyet egy politikai földrajz rétegez. A
probléma az, hogy mindezek a földrajzok egyszerre történnek. Amikor az egyén
megnézi a saját nemzetiségéhez tartozó államot egy térképen, nem látja a
meghúzott határokat, és nem bontja az államot térbeli, jogi és politikai
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egységek. Ehelyett a határok e fogalmak egyetlen érthető földrajzi egységbe
tömörítését jelentik. Bár a kibertér nem tekinthető a határok szempontjából, a
kibertér tapasztalata olyan, hogy az egyének ugyanezt a fogalmi tömörítést
tapasztalják, sőt, talán még inkább. A valós térben sokkal könnyebb
szétválasztani a fizikai földrajzot, például egy hegyet, az állam többi földrajzi
területétől. Az állam földrajzában a hegy ugyanaz marad, míg az azt körülvevő
jogi és politikai földrajzok változhatnak, néha szó szerint éjfélkor. A kibertérben
a földrajz egy gombnyomással megváltozhat.
A földrajzi tömörítés a kódban Lessig elvének természetes kiterjesztése: a
kód maga a földrajz. A kibertérnek nincs természete, csak kódja van, és mint
ilyen, a kód központi szerepet játszik a szerveződésében. Az I. rész a kibertér
szigetszerűségét írta le. Ez a kibertérnek a kibertéren belülről való szemlélete,
ami nem mentes a korlátoktól. Ez a feladat alapvető fontosságúnak bizonyul
annak vizsgálatában, hogy a kibertér mint alternatív földrajz hogyan lép
kölcsönhatásba a nemzetközi térrel.
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Közjáték
"Nyilvánvaló, hogy amikor egy régi világ egy új világot lát maga
mellett felemelkedni, dialektikusan megkérdőjeleződik, és már nem
régi többé ugyanabban az értelemben."
David Berlinski
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5. fejezet
A kibertér nomosza

Kopernikusz

1543-ban

publikálta

először

a

heliocentrikus

világegyetemről szóló elméletét, amely teológiailag ellentmondásos elképzelés az
1600-as évek elején vált ismertté, amikor a katolikus egyház bíróság elé állította
Galileit az ilyen nézetek támogatása miatt. Az egyház 1616-ban betiltotta a
Naprendszer kopernikuszi térképét támogató könyveket, és csak nemrégiben
vonta vissza álláspontját a Galilei-ügyben.

397

Tudományos szempontból e két

tudós munkáját nem lehet eléggé hangsúlyozni, mivel a heliocentrikus modell
beépült a Naprendszer és a világegyetem emberi megértésébe. A kopernikuszi
gondolkodás valódi hatását az egyháznak a kopernikuszi térképre adott
reakciója mutatja. A katolikus egyház abban az időben igyekezett fenntartani
dominanciáját Nyugat-Európában, és legitimitási és hatalmi igénye a
kereszténység terében gyökerezett. Ez a krisztusi szféra, amely a pápa központi
isteni tekintélye felé orientálódott, növekvő fájdalmakat élt át, mivel királyok és
fejedelmek hasonló tekintélyre tartottak igényt. Az angol reformáció nyomán és
Vesztfália előestéjén a kopernikuszi térkép szó szerint megváltoztatta a nyugati
ember tájékozódását a világegyetem földrajzán belül. 398 A katolikus egyház által
bemutatott térkép olyan térkép volt, amely attól függött, hogy az egyház a
világegyetem középpontjában áll, így az a természetes fókuszpontja lett

397

Alan Cowell, "After 350 Years, Vatican Says Galileo Was Right: It Moves", The New York
Times
,1992.október
31.,sec.World,http://www.nytimes.com/1992/10/31/world/after-350-years-vatican-says-galileowas-right-it
-moves.html.
398 Schmitt, The Nomos of the Earth, 86 ("Az új globális kép ... új térbeli rendet követelt.").
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pont a mennyei tekintet számára. Az isteni jog legitimációs elve e jog egyetlen
399 A

pont jelentőségének központosításától függött.

kopernikuszi gondolkodás

lerombolta "azt a világot, amelyben a térbeli struktúra az értékek hierarchiáját
testesítette meg", és helyébe "egy meghatározatlan arányú univerzumot"
állított.400 Ez

a

legfőbb

térbeli

mutatók

jelentőségének

csökkenésével

feldarabolta a kereszténység térképét: Róma és a pápa többé nem volt a szó
szoros értelmében a világegyetem középpontja. Sőt, maga az emberi faj is a
perifériára került.
Most pedig állítsuk az órát 400 évvel előre, 2016-ra, és helyezzük át
magunkat egy New York-i utcára (vagy bármelyik nagyváros vagy közepes
méretű város bármelyik utcájára, vagy akármelyik utcára, bárhol). Ha
körbenézel, valószínűleg látni fogsz valakit, aki egy digitális eszközön térképet
nézeget. Egy olyan térképet, amely kényelmesen, egy gombnyomással az adott
személy tartózkodási helyére összpontosít. Kopernikusz gondolatának ereje
bizonyos

értelemben

középpontjába.

elveszett.

Pontosabban,

a

Az

emberek

digitális

visszataláltak

eszköz

visszatalált

a

térkép

a

térkép

középpontjába, amely megmutatja a felhasználó helyzetét, és a készülék és a
felhasználó közötti távolság egyre csökken.

401

Ezek a térképek dinamikusan

választják meg a középpontjukat, és így az eszköznek és a felhasználónak is
fontosságot tulajdonítanak, ahogyan mindketten a térben mozognak, valamint

Id. 112. (". . . . a keresztény és nem keresztény fejedelmek és népek területe közötti
különbségtétel alapvető és jellemző maradt e térbeli rendben.")
400 Coicaud, Legitimitás és politika, 98
401
Lásd például Lessig, Code 2.0 ("Your hard drive is you."); Riley v. California, No. 13-132 (
2014) 18 (megjegyezve, hogy a modern mobiltelefonok olyan adatokat tartalmaznak, amelyekből
"az egyén magánéletének összessége rekonstruálható."); és Streck, "Pulling the Plug on Electronic
Town Meetings", 25 ("Bármennyire is paradoxnak tűnik, a kibertér eszközvezérelt felfogásával az
eszköz kicsúszik a kezünkből, üres edényt hagyva maga után, amelyet meg lehet tölteni azzal a
jelentéssel, amelyet azok, akik a diskurzust irányítják, hozzá akarnak rendelni."). Lásd még a
transzhumanizmusról szóló szakirodalmat, például George S. Robinson, "Addressing the Legal
Status of Evolving 'Envoys of Mankind'," Annals of Air and Space Law 36 (2011): 470-475.
399
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idő, és ennek eredményeként a felhasználói élmény olyan, hogy a térkép részévé
válnak, mivel a tér virtuálisan és fizikailag is kiterjed rájuk.
Ez a gondolat, hogy az emberek ismét a térkép középpontjában állnak,
több mint egy szellemes metafora. A térképek a legalapvetőbb módon a
különböző földrajzi episztemikus egységek relatív elhelyezkedését mutatják. A
világ reprezentációjaként a térképek az ember tájékozódási konstrukciói, és mint
ilyenek, a térképek azt konstruálják, hogy az emberek hogyan tapasztalják meg a
világot.

402 A

Galilei által levonható tanulság az, hogy a térkép középpontjának

megválasztása relatív jelentőségű döntés.

403

Ennek eredményeképpen egy

amerikai középiskolai társadalomtudományi osztály számára a hidegháború
idején készített világtérkép középpontjában az Egyesült Államok állhat, ezáltal a
Szovjetuniót két részre osztva, ezáltal erősítve a nemzeti identitást. Még az a
látszólag semleges döntés is, hogy a főmeridiánt helyezik egyes világtérképek
középpontjába, az atlanti világkép megszilárdításával beágyazza a nyugati
primátust. Buckminster Fuller Dymaxion-térképe a megosztottságot mutató
térképek ellenpólusaként szolgál azáltal, hogy a világot egyetlen összefüggő
szárazföldként vetíti ki, ami lehetővé teszi a világ összekapcsolódásának másfajta
felfogását.

404

Fuller

vetülete

kifejezetten

a

hagyományos

világtérkép

kazánszerűségét volt hivatott megkérdőjelezni, csökkentve a középpont
fontosságát, és megszüntetve a sarkirányok által létrehozott fel és le fogalmát. A
Dymaxion térkép a világot egy ikozaéderre vetíti, amely többféleképpen is
kibontható.

402

Schmitt a kartográfiát a "Föld érdemi térbeli rendje" iránti igény megjelenítésével kapcsolja
össze. Schmitt, A Föld nomosza, 86.
403
Schmitt szerint a "nagyhatalmi komplexumok" mindig is úgy képzelték el magukat, mint "a
világ" vagy a "világ központja". Id. 51. o.
404BuckminsterFullerInstitute

,"TheDymaxionMap,"
https://bfi.org/about-fuller/big-ideas/dymaxionworld/dymaxion-map (utolsó látogatás 2016. február 15.).

140

hogy feltárja a világ összefüggéseit és szétkapcsolódásait (lásd az 5.1. ábrát).
Fuller térképe azt az elképzelést is magáévá tette, hogy a földrajzi felfogás
változhat és változik is, és ezek a felfogások megváltoztatják azt, ahogyan az
egyének és a társadalmak a világot értelmezik.

5.1. ábra: Buckminster Fuller Dymaxion-térképe,
amely a Föld területét egyetlen szárazföldként
mutatja felül, a Föld tengereit pedig egyetlen
óceánként alul.
Mivel a térképek teret jelentenek, a térképek feletti ellenőrzés a tér feletti
ellenőrzéshez kapcsolódik. Ennek eredményeképpen számos államban szigorú
térképészeti törvények vannak érvényben. Például Kína államtitkokról szóló
törvénye a földrajzi információkat a kormány ellenőrzése alá helyezi.
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Központi kormány.

405

A

tér ilyen állami ellenőrzése nem mentes a

bonyodalmaktól. A Google Maps eszköz többször került viták középpontjába
azzal kapcsolatban, hogy a térképszoftverében hogyan rajzolja meg a határokat.
406 A

határok azért fontosak, mert határokat szabnak: térbeli, jogi és politikai

határokat. A térkép fontosságra kiválasztott középpontját határok határolják,
amelyek a központi hatalom határait mutatják. Az állam szempontjából például
a térkép egy csillagot mutat, mint a

központi fővárost, és szilárd

választóvonalakat, mint a csillagból kiáramló értékek és a jog határait.
A 2-4. fejezetek a kibertér földrajzát a kibertéren belülről mutatják be. Ez
a

perspektívaválasztás

szándékosan

a

kibertér

jelentőségét

helyezi

középpontba, és a határokat tekintve csökkenti a terület nagyságát.

a
407

Természetesen álságos lenne azt állítani, hogy a kibertér nem kapcsolódik a
területhez, mivel a fizikai réteg egyértelműen feltárja a területi kapcsolatokat.
Így Goldsmith állítása továbbra is igaznak hangzik, a kibertér csak a fizikai
világban zajló emberi vállalkozás eredményeként létezik, ezért a kibertér
semmilyen valós értelemben nem választható el a fizikai világtól. A virtuális
valóság mégiscsak virtuális. 408 Ez a fejezet a kibertér bemutatott földrajzát veszi
alapul, és amellett érvel, hogy az társadalmi
405

Kathrin Hille, "China Cracks Down on Online Maps", Financial Times, 2010. május 21.,
http://www.ft.com/cms/s/0/9569b59e-64f3-11df-aa4d-00144feab49a.html#axzz40FUFCz8.
W. Lásd még Kulesza, International Internet Law, 114-15..
406
Lásd általában Wesley Fenlon, "Did Google Maps Cause an International Border Dispute?",
HowStuffWorks
,2011.október 3.http://computer.howstuffworks.com/google-mapsinternational-border-dispute.htm ; "India Google Maps Controversy Is Modern Drama,"
Democracy Chronicles, 2014. július 29., https://democracychronicles.com/india-google-mapscontroversy-modern-drama/
,
ésAdam Taylor, "The
Simple Way Google Maps Could Side-Step Its Crimea Controversy," The WashingtonPost
,2014.április
1.https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/04/01/the-simple-way-google.
-térképek-kapcsolt-az-oldalra-léphet-az-kríma-vita/...
407
Lásd Kulesza, International Internet Law, xii (" ... . az internet prizmáján keresztül érzékelt
világ szemben áll a hagyományos földrajzzal.").
408
De lásd Ferguson & Mansbach, Globalization, 136 ("a térbeli valóság lehet virtuális valóság") +
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a szereplők egy alternatív földrajzot, amely "leválasztja a társadalmi és politikai
valóságot a szuverén államok világáról".409 Az alternatív földrajz nem egy
különálló hely, ahogyan Barlow elképzelte, hanem a tér megismerésének és
konceptualizálásának egy olyan módja, amely átrendezi a világ elsődleges
földrajzának megtapasztalását. Ebből következik, hogy a kibertér megváltoztatja
azt a módot, ahogyan az egyének megtapasztalják és megközelítik azt a teret,
amelyben élnek. Ez a földrajzi váltás nem semmisíti meg a határokat, de
megváltoztatja azok tartalmát és jelentését, ami viszont változást okoz az ilyen
határokat alátámasztó kormányzási struktúrákban. Az érvelés lényege az, hogy a
kibertér a földrajzot és a kormányzást a nemzetköziből az interoperábilis
globálissá alakítja át.

Az első szakasz a határok fogalmát és azok változó

jelentését vizsgálja. A második szakasz azzal érvel, hogy a kibertér újrakódolja a
határokat és megváltoztatja azok földrajzi tartalmát. Az utolsó szakasz a nomosz
fogalmát használja fel annak alátámasztására, hogy a határok újrakódolása
megváltoztatja a világrendet.

I. Határtalan világok
A 2. fejezetben bemutatott térbeli narratíva olyan nyelvi klisékre épül,
amelyek a kibertér leírásaiban gyökereznek. Az egyik legnépszerűbb ilyen klisé
az internetre és a kibertérre mint "határok nélküli" térre utal.

410 A

térbeli

narratíva részeként a határok nélküliség a

409
Kulesza, International Internet Law, xi-xii; és Bowman, "Thinking Outside the Border", 22122 ("noting the "evolutionary" nature of borders").
410 Lásd általában Lessig, Code 2.0, 71 (". . . a biteknek nincsenek határai."); Kulesza,
International Internet Law, 45 ("an age of borderless cyberspace"); és Martin, "Using the US
Constitution to Frame the Governance of Cyberspace", 24 ("an borderless virtual place").
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az információk szabad, országhatárokon átívelő továbbításával kapcsolatos. A
határok nélküli teret, amely korlátok és korlátok nélküli teret jelöl, kifejezetten
arra használják, hogy a nemzetközi térrel szemben a térbeli, jogi és politikai
földrajzi értelemben vett ellennarratívát hívják elő. 411
A határtalanságra vonatkozó állításokra adott realista válasz nyilvánvaló:
minden fizikai összetevőnek és felhasználónak van helye egy területen belül, és
az adott hely lex loci-jának hatálya alá tartozik.

412 Az

ilyen állítások

alátámasztására bőséges bizonyíték áll rendelkezésre. Kína kilenc fizikai
helyszínen ellenőrzi az internetet, ahol lehetővé teszi, hogy az internet a határán
keresztül közlekedjen.

413

Észak-Korea szintén szigorúan ellenőrzi az internet

fizikai belépési pontjait, és szigorúan ellenőrzi az egyének hozzáférését a fizikai
földrajzi területén belül. 414 Irán egy olyan "halal internet" létrehozását tervezi,
amely kizárólag a határain belül létezik. 415 Az Egyesült Államok és az Egyesült
Királyság tömeges megfigyelési képessége az Egyesült Államokban és az
Egyesült Királyságban található infrastruktúra fizikai elhelyezkedésén alapul. 416
Egyiptom kikapcsolta az internetet a
411

"[E]xkluzív hatalom az államterület és a polgárok felett" az állami szuverenitás egyik
legfontosabb "mutatója". Kulesza, International Internet Law, 2. A határtalanság a
jogfolytonossághoz kapcsolódik, így például Hobbes természetállapota "az új világban" található.
Schmitt, A föld nomoszának, 96.
412
Goldsmith, "Against Cyberanarchy", 7. o.; lásd még Sofner et al., "Cyber Security and
International Agreements", 190. o.; valamint Yannakogeorgos & Lowther, "The Prospects for
Cyber Deterrence", 50. o..
413
Kulesza, Nemzetközi internetjog, 109-10.
414 Matthew Sparkes, "Internet Észak-Koreában: december 23.
,
2014.december 23.
,sec.Technology,http://www.telegraph.co.uk/technol
ogy/11309882/Internet-in-North-Korea-everything-you- need-to-know.html.
415
Doug Bernard, "Iran's Next Step in Building a 'Halal' Internet," Voice of America, 2015. március
9,
http://www.voanews.com/content/irans-next-step-in-building-a-halal-internet/2672948.htm
l.
416
Glenn Greenwald és Ewen MacAskill, "NSA PRISM Program Taps in to User Data of Apple,
GoogleandOthers, "
TheGuardian
,June7,2013,http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/ustech-giants-nsa-data.
valamint BartonGellman és Laura Poitras, "U.S., British
Intelligence Mining Data from Nine U.S. Internet
Companies
inBroadSecretProgram, "
TheWashingtonPost
,June7,2013,http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligencemining-data-from-nine-us-in.
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az arab tavasz.

417

A jogi és politikai realisták rengeteg bizonyítékkal támasztják

alá azt az állítást, hogy az internet az államhatárokon belül létezik, és hogy az
államok ugyanúgy követik nemzeti érdekeiket ezen a téren, mint akkor, amikor a
gőzhajók voltak az átalakító technológia. Bizonyos mértékig a realistáknak
igazuk van: a határok továbbra is fontos jellemzői a világról szerzett
tapasztalatainknak, és továbbra is fontosak a jog és a politika globális szintű
szervezésében.
Mind a "határok nélküli" retorikának, mind a realista érvelésnek van egy
központi hibája. Mindkettő az állam szempontjából próbálja leírni a
kibertérséget. A retorika félreértékeli a kibertérnek az állam szövetébe való
integrálódásának szintjét, a realista pedig azt, hogy az állam nem tudja
ellenőrizni ezt az integrációt. A realista nézet hajlamos arra, hogy a kibertérrel
mint az állami rendszerrel ellentétes ténnyel foglalkozzon, a funkcionalitás
diszkrét rétegeire összpontosítva, reakcióként az olyan álláspontokra, mint
például Barlowé, amely szintén a kibertérnek mint az állami rendszerrel
ellentétes tényeknek fogadja el. A realista kritikában a kibertér egy dolog, és a
dolgok a területi hatalom alanyai. A kibertérnek ez az externalizálása több okból
is természetes, de nem eléggé elméletileg elégséges a kibertér, és figyelmen kívül
hagyja a kibertér endogén jellegét, amely formálja azt a teret, amelyben a jog és a
politika kibontakozik.
A kibertér nem az állam ellenpéldája. A kibertér az emberi élet
mindennapjainak része szinte minden szempontból: szabadidős, üzleti,
kereskedelmi,

ternet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb
04497_story.html.
417 Matt Richtel, "Egypt Cuts Off Most Internet and Cellphone Service," The New York Times, 2011.
január 28., http://www.nytimes.com/2011/01/29/technology/internet/29cutoff.html.
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politikai, sőt romantikus. 418

A kibertér

többé már nem exogén a

társadalmi interakcióban, hanem "endogén és politikai "419 tényezővé vált, amely
"beágyazódott a világ anyagi állapotába".

420Geográfiai

értelemben a

kibertér több folyó, mint autópálya. A táj része, és nehezen ellenőrizhető. Talán
az egyik legjobb példát erre az egyik központi realista intézményben találjuk: a
hadseregben. A hadseregek világszerte ma már a kibertér az egyik olyan terület,
ahol tevékenykednek. 421 Azzal, hogy a kibertér összekapcsolódik a szárazfölddel,
a tengerrel, a levegővel és a világűrrel, a kibertérnek mint olyan térnek a
kifejezett térbeli elismerése valósul meg, amelyben katonai műveletekre kerülhet
sor. 422 Ez több, mint retorika, ez annak elismerése, hogy a kibertér a határok új
helyszínét képezi. 423 A nemzetvédelem a határok védelmének aktusa, és a
kibertér, mint a katonai műveletek területe, a kibertér mint egy másik hely,
amely keresztezi és befolyásolja az állam terét, térbelivé teszi. 424 A katonai
doktrína a kibertér nem egy ellenőrizendő dologként, hanem egy endogén
közegként fogadja el, amelynek földrajza a legrealisztikusabb tevékenységeket is
alakítja. Mit kezdjünk tehát azzal a térképpel, amelyre még mindig a nemzetközi
tér határai vannak beírva? A határok nélküli retorika üresnek tűnik a
418

Ez "elválaszthatatlanul összefonódik a mindennapi élettel". Edward C. Liu és mások,
"Cybersecurity: Selected Legal Issues", jelentés (Congressional Research Service, Library of
Congress, 2012. április 20.) 1. Lásd még: Európai Unió Tanácsa, "EU Human Rights Guidelines
on Freedom of Expression Online and Offline", I.D.33 és Kulesza, International Internet Law, ix.
419
Fritsch, "Technológia és globális ügyek", 28.
420
Luke, "A digitális egyenlőtlenség politikája", 120.
421
Kulesza, International Internet Law, 67 (". . . a kibertér az ötödik csatatér. . . "); US
Department of Defense, "Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace"; és
Hayden, "The Future of Things Cyber", 3-8.
422
Betz és Stevens megjegyzi, hogy fontos különbség más területekhez képest, hogy a kibertér
"teljesen ember alkotta". Betz & Stevens, Cyberspace and the State (A kibertér és az állam), 33.
423
US Department of Defense, "Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace", 8
(A kibertér átlépi a "nemzeti határokat").
424 Id. 5. o. (A kibertér mint terület "kritikus szervezeti koncepció a DoD nemzetbiztonsági
küldetései szempontjából").
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egy világosan ábrázolt nemzetközi rendszerrel szemben, mivel a határok
nélküliség egy anarchikus ellentényt állít, amelyet a felhasználó nem tapasztal.
425

Jobb kifejezés

lenne

az újrahatárolt, ami nem csak a határok helyét, hanem

tartalmukat is magában foglalja. A felhasználók még mindig tapasztalják a világ
politikai térképén megjelenő határokat. Ezek a határok nemzeti határokat
jelentenek, amelyek közül sok, ha meglátogatjuk őket, akár falakkal, kerítésekkel
vagy más fizikai határokkal is körülhatárolható. A fizikai határok gyakran a szó
szoros értelmében homokba húzott jogi vonalak. Ezek a politikai folyamatok
által a térben alkalmazott joghatóságot jelölik ki. A nemzeti határok az
embereket a különbségek elkülönült politikai egységeire határolják, legalábbis
elméletben. A határokat aztán felírják a térképekre, és - ahogy Wendy Brown
megjegyzi - gyakran fizikailag is felíródnak a Föld felszínére, mivel az államok
fizikai akadályokat építenek a politikai határvonalak mentén. 426 Ezek a korlátok
"a szuverén határellenőrzés könnyű legitimitására támaszkodnak, még akkor is,
ha inkább a posztnacionális, transznacionális vagy szubnacionális erők elleni
profilaktikaként kívánnak működni, amelyek nem igazodnak pontosan a
nemzetállamokhoz vagy azok határaihoz. "427

Az

államok, és így a realisták

számára a határok még mindig számítanak.
Ahogy Brown megjegyzi, ezek a fizikai tereptárgyak nem más államok,
hanem más terek eszméi elleni erődítmények. 428 Az erődítések

425

Johnson & Post, "Law and Borders", 1389 ("A kibertér minden, csak nem anarchikus ...").
Wendy Brown, Walled States, Waning Sovereignty (New York; Cambridge, Mass.: Zone
Books ; Distributed by the MIT Press, 2010) 7-20; Vö. Schmitt, The Nomos of the Earth (" . . . a
föld szilárd talaját kerítések, kerítések, határok, falak, házak és egyéb építmények határolják.").
427
Brown, Walled States, Waning Sovereignty, 32. Lásd még Habermas, The Postnational
Constellation 80-81. ("Ez a védekező retorika a politikai akaratra hivatkozik, hogy lezárja a
zsilipeket a kívülről betörő, ellenőrizetlen hullámok ellen.").
428 Bigo visszhangozza ezt a gondolatot a "bizonytalanság globalizációja" című írásában, amely "a
nemzeti határokat gyakorlatilag elavulttá teszi, mivel azok többé nem működnek hatékony
korlátokként, kerítésekként vagy erődökként, amelyek mögött a lakosság biztonságban érzi
magát". Bigo, "A konszenzus kialakulása", 76-94. Vö.
426
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a nemzeti határok jelentésének és tartalmának a közgondolkodásban való
megkonstruálására tett kísérletek, de "[a]z államhatárok e fizikai felépítés
ellenére semmiképpen sem hasonlíthatók az erődítményekhez". 429 A határoknak
ez a funkciója nem új keletű, és történelmileg az információs technológiákhoz
kapcsolódik. Vannever Bush 1949-ben azt írta, hogy "[i]gyar függönyök nem új
találmányok; mégis, ma már nehezebb fenntartani őket. "430 Bush értékelése a
második világháborút követően az információ szabad áramlása által vezérelt
átláthatóság és felszabadulás ismerős logikáját csapolja meg. Bush azonban
továbbviszi ezt a narratívát azzal a megfigyeléssel, hogy "ugyanaz a technikai
fejlődés, amely titokzatosságában fenntartja a távoli császárt ... hajlamos
áthatolni az eszmék akadályain is, amelyeket fenn kell tartania ahhoz, hogy
továbbra is uralkodhasson. "431 Ez a megfigyelés a technológiát a tér társadalmi
tapasztalaton keresztül történő átalakításának központi elemévé teszi. Így míg a
határok fenntartják a "fizikai obduktív premodern aláírást", a bennük rejlő
hatalom "virtuálisan hálózatba van kötve", és a bennük lévő emberek
"hibridizálódnak".432

Az

interoperabilitás

a

szabványokat

"nem

vámhatár[ak]ként" teszi lehetővé, ami megkönnyíti az interakciót ezeken az
erődítményeken keresztül. 433
Domscheit-Berg retorikája a Wikileaksről, mint "bevehetetlen erődítményről", hogy hangsúlyozza
az államhatalomtól való szabadságát. Domscheit-Berg, Inside Wikileaks, 131.
429
Habermas, A posztnacionális konstelláció, 66.
430
Bush, Modern fegyverek és szabad emberek, 168.
431
Id. Ezek az érzések olyan dokumentumokig követhetők nyomon, mint Assange "Conspiracy as
Governance" (Összeesküvés mint kormányzás) című írása, amely "az autoriter rezsimeket
kommunikációs vonalakkal összekapcsolt csomópontok gyűjteményeiként jellemzi, amelyek
túlélése a technológiától függ". Greenberg, This Machine Kills Secrets 128 és Julian Assange,
"Conspiracy
as
Governance",
IQ.
Org,
2006,
http://library.blountsfolly.com/space/items/show/172 . Ezt szembe kell állítani az olyan
nézetekkel, mint például Morozové, amely a kibertérben a tekintélyelvű kormányok
felhatalmazását látja. Morozov, "Politikai elnyomás 2.0". Lásd még Lessig, Code 2.0, 53 (". . . a
kriptográfia Janus-arcú."); és Benjamin Wittes, "The Intelligence Legitimacy Paradox", blog,
Lawfare, (2014. május 15.), http://www.lawfareblog.com/2014/05/the-intelligence-legitimacyparadox/ ("Technology . . egy kétoldalas érme - vagy talán egy sokoldalas kocka.... ").
432
Brown, Walled States, Waning Sovereignty, 80.
433 Jayakar, "Globalization and the Legitimacy of International Telecommunications StandardSetting Organizations," 716.
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Ahogy Kopernikusz elindította azt a folyamatot, amely megváltoztatta az
emberek világhoz való viszonyulásának módját, úgy a kibertér technológiája is
változást okoz az emberek világhoz való viszonyulásában.

Kopernikusz nem

változtatta meg az általa leírt területek határait, egyszerűen csak átrendezte
ezeket a területeket, megkérdőjelezve határaik tartalmát. A kibertér ugyanezt
teszi. Decentralizált, interoperábilis hálózatként a kibertér egy olyan alternatív
földrajzot mutat be, amely egyre inkább beépül a társadalmi tudatba. A világnak
ez a nem-kopernikuszi felfogása teszi lehetővé a globális tér társadalmi
felépítését és megtapasztalását azáltal, hogy "lerombolja a hagyományos
határokról alkotott elképzeléseket".434 Ez a felépítés és megtapasztalás "a
kibertér és a "való világ" közötti, jogilag jelentős határ túloldalán" történik.435 A
kibertér technikai kialakítása, maga az architektúra a határok átkódolásával
átprogramozza a földrajz tartalmi rétegét.

II. A határok újrakódolása
A határok újrakódolásának folyamatának megértéséhez hasznos lenne a
kibertér térképe.

436

vonatkozó,

tanulmány

e

Egy térkép így segítene alátámasztani a kibergeográfiára
során

megfogalmazott

állítást.

A

kibertér

feltérképezésével kapcsolatban gazdag munka áll rendelkezésre, amely számos
szempontot tár fel. Ezek a térképek a világot széttagolt hálózatokként mutatják
be. A hagyományos értelemben vett határokat nem jelzik.

434

Spar, "A kibertér nyilvános arca", 347.
Johnson & Post, "Law and Borders", 1378.
436 Post, In Search of Jefferson's Moose, 24 ("A kibertér jó térképe tehát segíteni fog nekünk az
elindulásban.").
435
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annak ellenére, hogy az állam igényt tart a fizikai rétegre (lásd az 5.2. ábrát). 437
Ennek a szétválasztásnak az egyik oka az, hogy "az üzenetek továbbításának
költsége és sebessége a hálózaton szinte teljesen független a fizikai helytől. "438
Ehelyett ezek a gyakran gyönyörű térképek a hálózati kapcsolatokat egy
decentralizált és elosztott hálózat formájában mutatják be, és az átjárhatóság
hatalmas lehetőségeit mutatják meg.

439

A kibertér a végpontjainak összegeként

jelenik meg, így valódi külső határa a digitális szakadék.

440

Valójában a legtöbb

internetes térképen éppen a földrajzi jellemzők - a térképeken ábrázolt
hagyományos jellemzők - vannak eltakarva. 441 Ehelyett ezek a térképek a hálózat
konfigurációját különböző nézőpontokból mutatják be.

437
Lásd általában: Martin Dodge és Rob Kitchin, "Ways to Map Cyberspace", Directions
Magazine
,2001.november
7.,http://www.directionsmag.com/entry/ways-to-map-cyberspace/124119 és Post, In Search of
Jefferson's Moose, 23-30.
438
Johnson & Post, "Law and Borders", 1370.
439
Post, In Search of Jefferson's Moose, 23-28. Leiner et al. az internetet "név és földrajzi
értelemben vett hálózatként" említi. Leiner et al., "Az internet rövid története".
440 Más szóval, ahol a digitalizáció területe elfogy. Luke, "The Politics of Digital Inequality", 133.
("A globális hálózathoz való hozzáférés hiánya tehát ugyanolyan fontos választóvonal, mint
egykor a területi határok vagy az etnikai kultúrák voltak."); és Cooper, "What Is the Concept of
Globalization Good For?" (Mire jó a globalizáció fogalma?). African Affairs 100, no. 399 (2001):
190 ("A struktúrák és hálózatok bizonyos helyekre behatolnak, és bizonyos dolgokat nagy
intenzitással tesznek, de hatásuk máshol elmarad.").
441 Post megjegyzi, hogy a hálózati térképen található "itt vagy" matricának nincs haszna. Post, In
Search of Jefferson's Moose, 28.
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5.2. ábra: A kibertér router szintű térképe. 442
A kibertér térképei nem kopernikuszi térképek, ahol az emberek a
széleken egy központi erőforrás körül keringenek. Ezek a térképek az emberek
közötti kapcsolatokat mutatják globális szinten, és ezek a kapcsolatok feltűnően
decentralizáltak.

443

Valójában gyakran egyáltalán nincs érzékelhető központ,

ami azt jelenti, hogy ezek a térképek dinamikusan konfigurálhatók, hogy
lehetővé tegyék az általuk ábrázolt kölcsönhatások megértését. A kibertértérképek az eszközök és felhasználók térbeli jellemzőit tükrözik, az eszközöket és
a felhasználókat a jogi és politikai földrajz külső határaiként helyezik el, és
tükrözik a

442MartinDodge

,"AnAtlasofCyberspace,"
https://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/atlas/topology.html
(utolsó látogatás 2016. február 15.).
443
Post, In Search of Jefferson's Moose, 28.

151

a nyílt architektúrájú hálózatok interoperabilitása.
olyan

alternatív

földrajzot

ábrázolnak,

444

Ezek a vizualizációk egy

amelyben "a

kibertérben zajló

tevékenység ellenőrzésére szolgáló hatalomnak csak a leghalványabb kapcsolatai
vannak a fizikai földrajzzal".445

A

határ eszméje elszakad a területtől, ami a

térbeli, jogi és politikai földrajz újragondolását teszi szükségessé. 446
Egy olyan kettős földrajz marad, amelyben a kibertér és a valós tér
fogalmi elkülönítése egyre inkább tarthatatlanná válik, mivel disszonancia van a
határok megfigyelt fizikai valósága és egy olyan megtapasztalt térbeli valóság
között, amelyben ezek a határok nem léteznek.

447

Ezt láthatjuk a "digitális

dualizmus" és a "kiterjesztett valóság" közötti szociológiai vitában. E két
szociológiai fogalmat a kibertér emberi bekebelezésének hatásának leírására
használják. A digitális dualizmus két ént sugall: egy online és egy offline ént. Míg
a kiterjesztett valóság olyan kiber-élményt tételez fel, amely a valós világban való
észlelést kiegészíti.

448

A digitális dualizmus elkülöníti a "virtuális" és a "valós"

világot, a kiterjesztett valóság ezzel szemben azt állítja, hogy "a digitális és a
fizikai egyre inkább összefonódik", mivel

444

Leiner et al., "Az internet rövid története". ("Általában nincsenek korlátozások a bevonható
hálózatok típusaira vagy földrajzi kiterjedésére vonatkozóan...").
445
Johnson & Post, "Law and Borders", 1371.
446 Leiner et al., "Az internet rövid története". (Az internet "az egyének és számítógépeik közötti
együttműködés és interakció médiuma a földrajzi elhelyezkedésre való tekintet nélkül.") Cooper a
globalizációval kapcsolatos kritikájában megjegyzi, hogy a történelmet "a territorializáló és
deterritorializáló tendenciák oda-vissza változó kombinációja" jellemzi. Cooper, "Mire jó a
globalizáció fogalma?", 191.
447
Stephen K. Gourley, "Cyber Sovereignty", in Conflict and Cooperation in Cyberspace: The
Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos és Adam B. Lowther (Boca
Raton: Taylor & Francis, 2013), 277-78.
448 Nathan Jurgenson, "Digitális dualizmus kontra kiterjesztett valóság", Cyborgology, 2011.
február 24,
http://thesocietypages.org/cyborgology/2011/02/24/digital-dualism-versus-augmented-realit
y/.
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A kibertér "atomokat és biteket implodál".449 Ez a vita arra irányul, hogy a
társadalmi elme hogyan egyeztet össze két különböző világtérképet. A
kiterjesztett valóság lehetővé teszi ezt az egyeztetést a földrajz új értelmezésének
kialakításán keresztül.
Ez a megbékélés szükségessége tágabb értelemben is fontos, mivel a
nemzetközi és a globális összeegyeztetését igényli. A nemzetközi kormányzás a
globális feltevésekkel szemben a területi, nemzetközi feltevések köré épül.

450

A

nemzetközi gyökerénél a nemzeti térnek mint az egyidejű határokba sűrített
térbeli, jogi és politikai földrajz halmazának a feltételezése áll. 451 A nemzetközi
rendszerben bekövetkező változásokat általában a határok változásaként
értelmezik.

A világrenddel foglalkozó tudósok számára e földrajzi felfogások

mentén szolgálnak fókuszpontként. Éppen ezért Vesztfália sok tudós számára
központi vizsgálat, mivel ez a hely a földrajzi tömörülések sokféleségében
bekövetkező átmenetek megfigyelésének egyik fordulópontjaként szolgál.

452

Felismerték, hogy a területfelosztás változásai döntő fontosságúak a nemzetközi
rendszer szerkezetének megértéséhez. A terület minden nemzetközi jogi és
politikai kérdés küszöbkérdése.
449 Id.
450

Lásd Kulesza, International Internet Law, 30 (" . . . az internet határtalan jellegénél fogva
nem írható le elsősorban a területi szuverenitás kritériumán alapuló elvek segítségével.").
451
Lásd Habermas, The Postnational Constellation, 60 ("A területi állam, a nemzet és a
népgazdaság jelenségei, amelyek a nemzeti határokon belül konstituálódtak, olyan konstellációt
alkottak, amelyben a demokratikus folyamat többé-kevésbé meggyőző intézményi formát
öltött."); Id. 63. ("a sikeres kényszerjog feltételei megkövetelik, hogy a politikai közösség
társadalmi elhatárolása összekapcsolódjon annak a földrajzi területnek a területi elhatárolásával,
amely egy állam ellenőrzése alá kerül."); Sassen, Territory, Authority, Rights, 40. ("Ma a
kizárólagos államhatalom kérdését a területtel összefonódva, a nemzetállamokat pedig egyenlő
joghatóságokat alkotó nemzetállamokként gondoljuk."). Ez a tömörítés nem feltétlenül
"önkényes", mivel "a jog földrajzi határainak van értelme a való világban". Johnson & Post, "Jog
és határok: The Rise of Law in Cyberspace", 1369 és Sassen, Territory, Authority, Rights, 20.
452
Clark, Legitimitás a nemzetközi társadalomban, 35. o.
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A jog és a térszervezés közötti kapcsolat az, amit Schmitt nomosznak
nevez, amely kifejezetten a jog kialakulásához köti a Föld területének felosztását.
453 A

Schmitt által használt nomosz naturalizálja a jogot abban az értelemben,

hogy a jog a földterületből ered, annak az emberi igénynek köszönhetően, hogy a
Földet a mező barázdáitól az országhatárokig terjedő vonalakkal felossza. 454 Azt
állítja, hogy "a jog nagy ősi aktusai [a] földi orientációk: a föld kisajátítása, a
városalapítás és a gyarmatok létrehozása. "455 A nemzetközi jog tehát annak az
eredménye, hogy az emberek hogyan húznak vonalakat a Földön, Schmitt
elemzése pedig azokra az átmenetekre összpontosít, amelyek újraalkotják ezeket
a határokat, és ami fontos, hogyan változik a térről alkotott felfogás.
szóval, Schmitt beszámolója a földhöz kötődik.

456

Más

Schmitt központi

megfigyelése, miszerint a térfogalom eredendően a kormányzáshoz kapcsolódik,
kiemelkedő, de egy hálózatos világban ezt úgy kell érteni, hogy nem a földhöz,
hanem a földrajzhoz kapcsolódik, ahogyan azt a térbeli állapot emberi megértése
feltérképezi.
Schmitt elemzése tehát hiányos, mivel nem képes az új tér megnyílását
valódi mélységben szemlélni.

457

Az a gondolata, hogy "[a]z [l]aw a földhöz van

kötve", a Föld területét a jogi földrajz szempontjából újabban úgy értelmezi,
hogy a Föld "tartalmazza[a] a jogot", "megnyilvánítja[a] a jogot önmagán", és
"fenntartja[a] a jogot önmaga felett".458 Az alternatív földrajzokkal kacérkodik,
amikor arról értekezik, hogy a technológia miként tolhatja előre a "globális
képet", de az elemzése mindig is
453

" ... a nomosz az a közvetlen forma, amelyben egy nép politikai és társadalmi rendje térben
láthatóvá válik". Schmitt, A föld nomoszáról, 70.
454
Id. 42. o.
455
Id. 44. o.
456
Szó szerint: "A törvény a földhöz van kötve." Schmitt, A föld nomosza, 42.
457
A kötet végén jegyzi meg a Légtér, de a légtérről alkotott felfogása még mindig közvetlenül a
fizikai területhez kötődik. Schmitt, A föld nomoszának kérdése, 351-355.
458
Id. 42. o.
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a világ végei által korlátozva. 459 Konkrétan azt állítja, hogy a nomoszról alkotott
elképzelése nem alkalmazható a tengerre, mivel az nem osztható úgy, mint a
szárazföld formájában megjelenő terület. Megítélése szerint nincs nomosz a
tengeren, mert a tengerek dacolnak a felosztással, és csak a szárazfölddel való
szomszédságként értelmezhető. A tengerre alkalmazandó minden törvény a
szárazfölddel való szomszédságából következik. A tenger globális közjó, kivéve a
liminális tereit, ahol kellőképpen kötődik a területhez.

460

Schmitt számára a

nem-terület csak a szárazföldhöz való közelségén keresztül határozható meg.
Ez figyelmen kívül hagyja azt az elképzelést, hogy magát a terület
megtapasztalását a nem szárazföldi területek alakítják. Az óceán felemelkedhet
és elfoglalhatja a területet, így a szigeten élő egyének valószínűleg másképp
értelmezik a területet, mint a szárazfölddel elzárt területen élő egyének.

461

Schmitt elméleti korlátait az űrkorszak egyidejű beköszöntése leplezi le,
amelyben az emberek először voltak képesek a Föld bolygót földgömbként látni.
462 Az

űrkutatás kezdeti időszakából származó képek a Föld felszínének

térbeliségében bekövetkezett egyidejű változásokat tükrözik. Az a képesség, hogy
a Földet nem térképként, hanem fotografikus képként lehetett megjeleníteni, szó
szerint véve Schmitt "globális képét", egybeesett a nemzetközi kormányzás
jelentős változásaival, amelyek megkezdték a rekonstrukció folyamatát
a II. világháborút követő nemzetközi térben. Ez az átszervezés, bár
459

Id. 86. o.
Ez a "tenger szárazföldi szemlélete". Schmitt, A Föld Nomosza, 183.
461 Például a Maldív-szigetek környezetvédelmi irányítása a kontinentális államokétól eltérő
területorientáción alapul. Damian Carrington, "The Maldives Is the Extreme Test Case for
Climate Change Action", The Guardian, 2013. szeptember 26., sec. Környezetvédelem,
http://www.theguardian.com/environment/damian-carrington-blog/2013/sep/26/maldives-t
est-case-climate-change-action.
462 Az első űrfelvétel a Földről 1947-ben készült. Jason Major, "This Is the Very First Photo of
Earth
From
Space",
Universe
Today,
2014.
október
24.,
http://www.universetoday.com/115641/this-is-the-very-first-photo-of-earth-from-space/ .
460
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amely végső soron az állam "területi integritásán és politikai függetlenségén"
alapulna, első ízben foglalná magában az emberi jogokat a nemzetközi
társadalom szervező logikájának részeként.

463 A

Földről a világűrből készült

képek, mint például a Kék Márvány, lehetővé teszik és szükségessé teszik a
határok jelentésével kapcsolatos feltételezések átgondolását.

464

Maga a

fotográfiai médium közelebb áll a tapasztalathoz, mint egy térkép, amely kódolja
a tapasztalatot és beágyazza a tervezési döntést.
A kibertérnek hasonló, vitathatatlanul erősebb hatása van. A kibertér
architektúrája lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy másként éljék meg a
határokat, és ezáltal újraalkotják e határok társadalmi értelmezését.

465

"Átvágja

a területi határokat", és "[aláássa] a földrajzi határok alapján alkotott törvények
megvalósíthatóságát - és legitimitását".466 Bár az egyének még mindig úgy
érezhetik, hogy fizikailag behatárolják őket ezek a határok, metafizikailag már
nincsenek is behatárolva. Ehelyett tetszésük szerint importálhatnak eszméket és
kommunikációt e határokon túlra.

467

Az emberi lelkiismeret globális területre

terjeszkedik ki. 468 A kibertér kódolói által beágyazott értékekhez kapcsolódva ez
azt jelenti, hogy a nemzetek
"most már be van drótozva ... egy olyan kommunikációs architektúrával, amely egy
messzemenő
463

ENSZ Alapokmány, cikk. 1-2.
NASA, "Blue Marble - Image of the Earth from Apollo 17 from Apollo 17," NASA, (2015. július
31.), http://www.nasa.gov/content/blue-marble-image-of-the-earth-from-apollo-17 . Lásd még
Mike Featherstone, "Genealogies of the Global," Theory, Culture & Society 23, no. 2/3 (March
2006): 387.
465
Hasonlóképpen Habermas megjegyzi, hogy az 1830-as években "a legkorábbi vasútvonalakon
utazók egy olyan
a tér és az idő érzékelésének új módja." Habermas, A posztnacionális konstelláció, 42.
466 Johnson & Post, "Law and Borders, 1367.
467
Id. 1372. o. ("Az egyes elektronok könnyen, és az eltérítés reális kilátása nélkül "beléphetnek"
bármely szuverén területére.").
468
Habermas, The Postnational Constellation, 39 ("A század közepe óta ... a nagy számban
jelenlévő személyek fiziognómiája maga is változáson ment keresztül, A testek - összegyűjtött,
összeterelt, mozgásba hozott - jelenléte átadta helyét a sokak tudatának szimbolikus bevonásának
a még szélesebb kommunikációs hálózatokba: a koncentrált tömegek a tömegmédia széles körben
szétszórt közönségévé alakultak át."). Lásd még Coicaud, Legitimacy and Politics, 136 (az
egyének "szerepének fontosságát a valóság történelmi előállításában.") és Betz & Stevens,
Cyberspace and the State, 106 (a kibertér peremét "az emberi agy agykéregben helyezi el, ahol . .
a tudatosság érzete található").
464
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erősebb Első Alkotmánykiegészítés, mint amilyet az [amerikai] ideológia valaha
is kialakított. "469 Amint azt a 4. fejezetben kifejtjük, ez az "erősebb Első
Alkotmánykiegészítés" valójában az internet és alkalmazásainak tervezői által
elképzelt véleménynyilvánítás szabadsága.
A kibertér nem olyan, mint a Schmitt által bemutatott globális közös
tulajdon. Schmitt azt állítja, hogy "a tenger szabad", és hogy "[a] nyílt tengeren
nem voltak határok, nincsenek határok, nincsenek megszentelt helyek,
nincsenek szakrális orientációk, nincs jog és nincs tulajdon. "470 Schmitt azt
állítja, hogy a globális közkincsek kormányzási struktúrája kizárja ezeket a
tereket a földrajz hiánya miatt. 471 Ezért a "határok nélküli világ" retorikája rossz
leírása a kibertérnek. Megfosztja azt a földrajztól. A kibertérből azonban nem
hiányoznak a "szakrális orientációk". Épp ellenkezőleg, a kibertér egyre inkább
útjelzővé válik a valós térben mozgó egyének számára. Ilyen útjelzők közé
tartoznak az olyan kifejezések, mint a "Google it"; a Twitter használata a
cselekvés helyszíneként a hagyományos új lefedettségben; és, ami talán a
legdurvább, a nyomtatott QR-kódok elterjedése, amelyek a kibertérben található
helyek fizikai ajtajaként szolgálnak (lásd az 5.3. ábrát).

469

Lessig, Code 2.0, 236.
Schmitt, Nomos of the Earth, 43.
471 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének tengerjogi egyezménye (1982. december 10.) Art. 2. cikk;
Antarktisz-szerződés (1959. december 1.), 2. cikk. IV. cikk (2) bekezdés; és a világűr, beleértve a
Holdat és más égitesteket is, felderítése és használata terén folytatott állami tevékenységekre
irányadó elvekről szóló szerződés (1967. január 27.), IV. cikk (2) bekezdés; és az Antarktiszegyezmény (1967. január 27.), IV. cikk (2) bekezdés. II.
470
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5.3. ábra: A QR-kódok olyan képek,
amelyeket
a
felhasználók
egy
eszközzel,
például
telefonnal
beolvashatnak, hogy információkat
szerezzenek.
Az
ilyen
kódok
kinyomtathatók és elhelyezhetők a
valós térben, hogy a felhasználók
beléphessenek a kibertérbe. A képen
látható QR-kód egy hiperhivatkozást
nyit
meg
a
http://space.blountsfolly.com
oldalon.

A kibertér és a globális közös javak közötti különbségtétel másik oka,
hogy a tenger, más globális közös javakhoz (nevezetesen az Antarktiszhoz és a
világűrhöz) hasonlóan, lakhatatlan.

472

Míg az átutazó tengerészekről van

szókincs, addig az állandó tengerlakókról nincs megfelelő fogalom. 473 Amint a 2.
fejezetben

kifejtettük,

a

kibertérnek

van

lakossága. Vannak

átmeneti

szörfösök,474 de vannak állandó netlakói is, akik közül sokan digitális
bennszülöttek. Schmitt tézise a lakhatóságot követeli meg, mert a térbeli
felosztás összefonódik a lakottság elhatárolásával. Schmitt elméletének implicit
része az a gondolat, hogy van
472 A

lakhatatlanság itt történelmi értelemben értendő. A technológia megváltoztathatja egy terület
lakhatóságát, és ennek eredményeképpen a globális közterületeken (pl. tudományos előőrsök az
Antarktiszon, a Nemzetközi Űrállomás, a Sealand és más óceáni platformok) kis populációk
léteznek.
473
A Google-keresés nem talált olyan oldalt, amely a tengeri faj fogalmát tárgyalná. Az
űrlénységnek azonban van megfelelő fogalma. Lásd általában George Robinson, "Astronauts
and a Unique Jurisprudence: A Treaty for Spacekind," 7 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 483
(1983-1984).
474 Az óceán metafora használatát itt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel minden bizonnyal
jelzi azt a nem-állandóságot, amellyel Schmitt a nyílt tengerek értékelésében foglalkozik.
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a lakosok közössége, amely a határokat a földterületre írja.

475

A digitális

bennszülött azonban "a jogi személy egy mobilabb fajtáját képviseli "476 .
A kibertérnek viszont vannak lakói és közösségei, amelyek a határain
belül léteznek.

477

Ez olyan jogi fogalmak megfontolására kényszerít, mint az

önrendelkezés és az emberi jogok, mert "ahhoz, hogy legitimitást biztosító elvek
és gyakorlatok létezzenek, közösségre/társadalomra van szükség. "478 A "digitális
bennszülöttek" csoportjának fontos következménye, hogy a világ népességét
egyre inkább olyan felhasználók fogják uralni, akik a teret mindig is a kibertér
által alakítottként értelmezték. A digitális bennszülöttek nem fogják a
kibertérséget alternatív földrajzként megtapasztalni, mint ahogyan az amerikai
őslakosok sem "új világként" élték meg az amerikai kontinenst. A digitális
bennszülöttek a digitális teret a saját földrajzuk szerves részeként fogják fel.

479

Ebből következik, hogy a világ térbeli meghatározásának módjában változás
következik be; ez a változás mélyen összefügg az interoperabilitással.

III.

Nomos
Schmitt célja annak bizonyítása, hogy maga a nemzetközi jog a térbeli

felosztás alapkérdésén alapul. Ez "egy elsődleges kritérium, amely magában
foglalja az összes

475

Schmitt, Nomos of the Earth, 42 ("emberi fáradság és baj"; "emberi kéz által megmunkált";
"az emberi társadalmi élet irányzatai").
476
Johnson & Post, "Law and Borders", 1400.
477
Julian Assange et al., Cypherpunks, 155 ("... de mi nem úgy értelmezzük magunkat, hogy
Németországban élünk, hanem úgy, hogy az interneten élünk, ami talán az önértelmezésünk nagy
része...").
478
Clark, Legitimitás a nemzetközi társadalomban, 6, 149.
479 Más szóval, a digitális bennszülöttek "olyan módon írják le [magukat és kapcsolataikat], amely
megfelel a hálózati architektúra előre meghatározott korlátainak". Power & Tobin, "Soft Law for
the Internet", 43. (az eredetiben idézett szöveg a közösségi médiaszoftvereken belüli társadalmi
konstrukció leírására szolgál).
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későbbi kritériumok "480 , a "nomosz" pedig az a közvetlen forma, amelyben egy
nép politikai és társadalmi rendje térben láthatóvá válik.481 Schmitt a tér- és
jogföldrajzot egyetlen rétegbe sűríti.

482

A jogföldrajzot és a politikai földrajzot

tömörítő Politikai koncepciójával együtt Schmitt a területet a jog és a politika
lényeges ágenseként olvassa. Schmitt elemzését éppen e lényegiség miatt
választjuk kritikánk tárgyául, mivel a kibertér természetéről szóló vita
középpontjában a terület kérdése áll. Schmitt "földi alapja" olyan támpontot
jelent, amelyből kiindulva a konceptualizációt meg lehet alapozni, mert ahhoz,
hogy a kibertér mint alternatív földrajzot megértsük, először is el kell fogadnunk
saját fizikai korlátozottságunk tartós és történelmileg konstruált természetét. 483
A feladat nem feltétlenül Schmitt megcáfolása vagy Schmitt támogatása, hanem
a kibertér olyan megértésének keresése, amely feloldja a földrajz és az alternatív
földrajz felfogásának disszonanciáját, és ehelyett egyetlen hálózatos földrajzként
értelmezi őket. Ehhez annak vizsgálatára van szükség, hogy a kibertér nomosza
hogyan alakítja a Föld nomoszát. Vagy más szóval, hogyan írja át a kibertér a
határokat és hogyan alakítja át a földrajzot világméretekben. Ha a nomosz alatt
azt a "formát kell érteni, amelyben egy nép politikai és társadalmi rendje térben
láthatóvá válik", akkor a kibertér nomoszának láthatónak kell lennie. 484

480

Schmitt, A Föld nomosza, 45.
Id. 70.
482
Id. 45. o. (azzal érvelve, hogy a föld kisajátítása "kategorikus jellegű", és "az elsődleges jogcím,
amely minden későbbi jog alapjául szolgál") és Id. 70. o.).
483
Id. 47. o.
484
Id. 70. o.
481
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A Föld nomoszában található elemzés a változással foglalkozik. Bár
Schmitt a területet a joghoz köti, elismeri, hogy a térrendek sokfélesége
orientálhatja ezt a teret.

A terület és a jog közötti alapvető kapcsolat nem

tévesztendő össze azzal az érveléssel, hogy az állam a globális szerveződés
természetes egysége. Schmitt világosan elismeri, hogy "új térbeli jelenségek"
megváltoztathatják a térbeli rendet, és megjegyzi, hogy az emberi terjeszkedés a
légtérbe azt jelenti, hogy "a szilárd föld és a szabad tenger drasztikusan
megváltozik, mind önmagában, mind egymáshoz viszonyítva. "485 Megjegyzi,
hogy ez a technológia nem csupán az emberi hatalom, a közlekedés és az
információ eszközeinek "hatékonyságát és sebességét" változtatja meg, hanem "e
hatékonyság tartalmát".486

A

technológia az ő számításában átalakító hatással

lehet a jog szervezésére, és nem külső tényezőként. A technológia endogén
tényezővé válik, amely magának a térbeli rendnek a tartalmát alakítja.
Schmitt feltárja, hogy a térbeli értelmezéseket a technológia alkalmazza.
Ennek a jelenségnek a megfigyelése nehezebbnek bizonyul, mivel a kibertér
összetett és kiterjedt. Hálózati jellege azt jelenti, hogy olyan rendszer, amelynek
nincs pontos mérete vagy alakja. Ráadásul a társadalmi interakciókat olyan
léptékben hatja át, hogy a kibertérben zajló tranzakciókkal kapcsolatos
általánosítások erősen korlátozottak. A határok újrakódolásának természetes
megfigyelési helye a földrajzi határok: a térbeli, jogi és politikai határok. Ezek a
határok megmutathatják, hogy a kibertér hogyan nyomul a nemzetközihez,
ahogy a területi földrajza elvékonyodik és kifut, és ezek a határok a következők.

485

Id. 48. Annak ellenére, hogy Schmitt felismerte az "új térbeli jelenséget", még mindig "a Föld
talajának "alapvetően jelentősnek" tartotta a föld kisajátítását. Id. 80. o.
486
Schmitt, A Föld nomosza, 48.
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az ütközési és kereszteződési pontok, amelyek megmutatják azokat a
törésvonalakat, amelyekből a globális tér kialakulóban van.
Az I. részben használt földrajzi kategóriák megfelelnek azoknak az
összetevőknek,

amelyeket

Sassen

szerint

a

kormányzási

struktúrák

"összeállnak". Azt állítja, hogy a világszervező logika a terület, a hatalom és a
jogok összeszerelésén keresztül érthető meg, és hogy a történelem során a
globális rendszerek e három összetevő összeszerelésével épülnek fel és épülnek
újra.

487

Ezek az összetevők olyan elemzési pontokként szolgálnak, amelyekből

megfigyelhetők a világméretű kormányzási rendszereken belüli sajátos
feltételek. 488 Bár Schmitt és Sassen valószínűleg nem értenének egyet a lényeget
illetően, érveik mindketten azt a felfogást vallják, hogy a nemzetközi tér
újrafogalmazható.
A nemzetközi tér a kopernikuszi rendszerek mítosza köré épül: a
nemzetközi

tér

építőkövei

a

központosított,

hatalommal

rendelkező

kormányokkal rendelkező területek. Az államok ebben a térben szereplők és
alanyok, és olyan szervező logika alapján kapnak jogokat, amely a területi tér
elfoglalásához magas fokú legitimitást rendel. Az 1945 előtti államok voltak a
nemzetközi jogban a jogok hordozói. Nürnberg és az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata

után

joghordozóivá.

489 A

az

egyének

váltak

a

nemzetközi

rend

korlátozott

jogoknak ez az újraelosztása tükröződik az ENSZ nemes

küldetésében, de az olyan események, mint a ruandai népirtás, komor
emlékeztetőként szolgálnak az állami hatalom területi koncentrációjára, annak
ellenére, hogy a
487

Sassen, Territory, Authority, Rights, 18.
Id. 32.
489
Lásd Donnelly, "Human Rights" (Emberi jogok), 14.
488
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1945 a jogok újraelosztása. A nemzetközi legitimitással foglalkozó kutatások
ezeket a kiosztásokat a jogos tagság szempontjából ábrázolják. 490 Ez az ösztöndíj
a nemzetközi legitimitásban azt a növekvő tendenciát követte nyomon, amely
egyre nagyobb hangsúlyt fektet az állam jogos cselekvésére. Ez a nemzetközi
kormányzás tekintetét a határról az állam belseje felé tolja el azáltal, hogy a
nemzetközi jogot az állampolgároknak osztja ki. Ennek az újraelosztásnak
ellenére az állam marad az emberi jogok elsődleges döntőbírája, mivel az erős
nemzetközi retorika ellenére a jogérvényesítés alacsony fokú. "491
Ha a kibertér valóban megnyitja a globális földrajzot, akkor ennek a
nemzetközi térben is megfigyelhetőnek kell lennie a terület, a hatalom és a jogok
újraelosztásán keresztül a nemzetközi rendszerben. Megfigyelhető pontoknak
kellene lenniük, ahol a nemzetközi földrajz kifut és határt szab a kibertérnek.
Amikor a kibertér földrajzát a nemzetközi tér földrajzára rétegezzük, akkor egy
hálózatos teret kell feltárnunk, amely "[fut] sok dimenzióban. "492 Ahogy
Habermas megjegyzi, "[a]z "[n]etwork" kulcsfogalomként jelent meg. "493

A

hálózaton keresztül rendezett tér "új térbeli jelenséget" alkot, amelynek
megfigyelhetőnek

kell

lennie

a

nemzetközi

rend

kulcsfontosságú

intézményeiben. Folytatva a fejezet elején elfogadott kartográfiai metaforát, a
kibergeográfiát a nemzetközi

490

Jean-Marc Coicaud, "Deconstructing International Legitimacy", in Fault Lines of
International Legitimacy, szerk. Hilary Charlesworth és Jean-Marc Coicaud (Cambridge
University Press, 2009), 37, Donnelly, "Human Rights", 2; Clark, Legitimacy in International
Society, 2; és Rajan Menon, "Pious Words, Puny Deeds: The 'International Community' and Mass
Atrocities," Ethics & International Affairs 23, no. 3 (2009. szeptember 1.) 237.
491
"soha többé"
492
Habermas, A posztnacionális konstelláció, 66.
493
Id. 66. o.
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földrajz, meg kell tudnunk figyelni a torzulásokat a világ kivetítésében.
Az új összeállítások gyakran magukba foglalják a történelmi elődök
aspektusait, és ezeket beágyazzák az új összeállítások felépítésébe.

494

A kibertér

paradigmaváltást jelent, de ennek ellenére a nemzetközi rendszer nagy része
megmarad, és továbbra is megmarad. A kibertér, mint alternatív földrajz, még
mindig "helyi nyelveken és jelentésrendszereken keresztül szűrődik át. "495 Ez azt
jelenti, hogy a nemzetközi a térbeli eltolódás ellenére is erős erő marad. A
nemzetközi tér, mint földrajz, szintén úgy értelmezhető, hogy a kibertér nyelvein
és jelentésrendszerein keresztül "szűrődik".
A kutatás II. része az I. részben leírt földrajzot fogadja el, és fogalmi
térképként használja, amelyet a nemzetközi térképhez lehet viszonyítani. Ezeket
a

térképeket

egymásra

rétegezzük,

hogy

megmagyarázzuk

azokat

a

megfigyelhető pontokat, ahol a kibertér megváltoztatja a nemzetközi földrajzot.
A következő fejezetekben bemutatott tematikus esettanulmányok a terület, a
hatalom és a jogok Sassen-féle szókincsét használva azt elemzik, hogy a valós
térben lévő földrajzok hogyan torzulnak, amikor kapcsolatba kerülnek a
kibertérrel. A 6. fejezet a területet a transznacionális kiberkonfliktusok
szemszögéből közelíti meg, és a "területi integritás" fogalmát vizsgálja a
kiberalapú erő alkalmazása szempontjából. A 7. fejezet azt vizsgálja, hogy a
kibertér hogyan osztja újra a hatalmat a kibertérben építészeti döntéseket hozó
nemzetközi szervezetek, kormányközi kormányzati tanácsok és vállalatok
vizsgálatán keresztül. Ez a fejezet megmutatja, hogy a globális
494

Sassen, Territory, Authority, Rights, 3-6; lásd még Ferguson & Mansbach, Globalization, 69
("embedded past") és Burbank & Cooper, Empires, 8 ("memory of power").
495
Ferguson & Mansbach, Globalizáció, 205.
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a többszereplős kormányzás a hatalom nagy részét a nemzetközi határokon
kívülre helyezi át. Végül a 8. fejezet azt vizsgálja, hogy a kibertér hogyan alakítja
át az egyén jogait az állammal szemben. Ez a fejezet a kriptográfia és a
megfigyelés segítségével mutatja be, hogy a kibertér kontextusában hogyan
osztódtak át a jogok. Ez a három esettanulmány együttesen megmutatja az
újrakódolt határok körvonalait, ahogyan azok a kibertérben kibontakoznak.
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II. rész A digitális
világgal való találkozás
"Azt hiszem, korábban sosem értettem meg, hogy a kerítésnek milyen helye
van a civilizációban."
-W.E.B.Du Bois
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6. fejezet
Konfliktusos területek

2013 májusában Cody Wilson 3d nyomtatóval kinyomtatott egy működő
fegyvert, és elsütötte azt.

496

Röviddel ezután letölthetővé tette az interneten a

számítógépes fájlt, egy utasításcsomagot, amely lehetővé teszi, hogy a 3D
nyomtatóval kinyomtassa az általa Liberatornak nevezett eszközt. Több mint 100
000 alkalommal töltötték le, mielőtt Wilson eltávolította a fájlt.

497

Wilson nem

is sejtette, hogy ezzel az Egyesült Államok nemzetközi fegyverkereskedelmi
szabályzatának (ITAR) megsértésébe ütközik. Ezek a szabályok tiltják az Egyesült
Államok lőszerlistáján (USML) szereplő "védelmi cikkek" - más szóval: fegyverek
- kivitelét a kormány engedélye nélkül.

498

Jelentősen tiltja továbbá az ilyen

cikkekre vonatkozó "műszaki adatok" kivitelét, vagyis olyan adatokét, amelyek
segítséget nyújtanak ahhoz, hogy valaki le tudja gyártani a tiltott cikket.

499

Wilson fájlja olyan szabványos nyelven készült, amely lehetővé teszi, hogy bárki,
akinek van internetkapcsolata, letöltse azt, és egy 3D nyomtatóval fegyvert
gyártson. A fájl, mivel az interneten volt, a világ bármely pontjáról letölthető
volt, és ennek következtében Wilson eltávolította a fájlt a honlapjáról. 500

496
Jacob Silverman, "A Gun, a Printer, an Ideology", The New Yorker, 2013. május 7.,
http://www.newyorker.com/tech/elements/a-gun-a-printer-an-ideology.
497
Carole Cadwalladr, "Meet Cody Wilson, Creator of the 3D-Gun, Anarchist, Libertarian," The
Guardian
,February10,2014,sec.Technology,http://www.theguardian.com/technology
/2014/feb/10/cody-wilson-3d-gun-anarchist.
498
22 C.F.R. 120.
499
22. C.F.R. 120.6.
500 Carole Cadwalladr, "Meet Cody Wilson, Creator of the 3D-Gun, Anarchist, Libertarian," 2015
májusában beperelte az Egyesült Államok kormányát, amiért az megsértette a szólásszabadságát.
Alan Feuer, "Cody Wilson, Who Posted Gun Instructions Online, Sues State Department," The
NewYorkTimes
,2015.május6,
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Három évvel később Wilson fájlja még mindig online van, és szabadon
hozzáférhető olyan forrásokon keresztül, mint a Pitrate Bay, azok számára, akik
le akarják tölteni.

501

Wilson megalapította a Defense Distributed nevű céget,

amely ma már a Ghost Gunner nevű terméket gyártja.

502

Ez az asztali CNC-

malom fog egy alumíniumtömböt, és egy AR-15-ös alsó vevőt mar.

503

Wilson

terméke nem exportálható, és a számítógépes fájlt a weboldalon úgy árulják,
hogy csak az Egyesült Államok állampolgárai vásárolhatják meg, így ez a termék
nem ütközik az ITAR-ba. Másrészt viszont hatékonyan digitalizál egy fegyvert,
ami csökkenti a hozzáférés akadályait. Az általa létrehozott fegyver kiváló
minőségű, és olyan fegyver, amely kívül esik a szabályozási körön; ez egy
nyomon követhetetlen "szellemfegyver".504 És miközben Wilson szigorúan
ellenőrzi a .cad fájlokban található "műszaki adatokat", amelyek lehetővé teszik
a gép számára az alkatrész gyártását, magát a gépet forráskód nélkülivé tette, így
a hardver tervei és az azt működtető szoftver szabadon letölthető.

505

Bárki, aki

rendelkezik ezekkel a fájlokkal, új tervezési fájlokat fejleszthet a Ghost Gunner
számára, és lehetővé teheti számára, hogy különböző fegyvereket, valamint
számos más dolgot készítsen. A védelem már kiosztott, digitálisan...
A Ghost Gunner azért érdekes, mert kétféleképpen mutatja be az állam
azon képességét, hogy elveszítse az erőszak feletti kontrollt. Először is, csökkenti
az akadályokat
az erőszak eszközeinek előállítása, ami gyengíti a kormányzati ellenőrzést.
http://www.nytimes.com/2015/05/07/us/cody-wilson-who-posted-gun-instructions-online-s
ues-state-department.html.
501
Andy Greenberg, "I Made an Untraceable AR-15 'Ghost Gun' in My Office-And It Was Easy, "
WIRED
,June3,2015,http://www.wired.com/2015/06/i-made-an-untraceable-ar15-ghost-gun/.
502 Id.
503
A fegyverek sok részből állnak. Az alsó vevőkészülék az az alkatrész, amelyet az amerikai
törvények szabályoznak. Id.
504 Id.
Az 505 CNC-malom nem szerepel az USML-ben. Defense Distributed, "Letöltések",
https://defdist.org/downloads/ (utolsó megtekintés: 2016. február 17.).
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az erőszakkal szemben. A szövetségi törvények szerint legális, hogy egy
magánszemély alacsonyabb recievert állítson elő, de ez egy időigényes folyamat
volt, és magas szintű szakértelmet igényelt. Az 506 Ghost Gunner a
fegyverkészítést plug-and-play vállalkozássá teszi. Másodszor, és ez fontos az
alábbi vita szempontjából, azt mutatja, hogy az állam már nem tudja ellenőrizni
az erőszak terjedését a határain belül. Az ITAR kifejezetten a nemzetközi béke és
biztonság fenntartását hivatott elősegíteni azáltal, hogy korlátozza a lőszerek
olyan országokba vagy személyekbe történő kivitelét, akik esetleg rossz célra
használnák azokat. Az ITAR közvetlenül kapcsolódik a háborúk
megakadályozásának nemzetközi projektjéhez, azáltal, hogy elvágja a
fegyverekutánpótlását.

AzITAR összefügg az

olyan rendszerekkel, mint a Wassenari Megállapodás507 és a
fegyverkereskedelmi szerződés. 508Ezek a

kezdeményezések

olyan mechanizmusok, amelyeket arra használnak, hogy megállítsák a fegyverek
határon túli áramlását, ami könnyű volt, amikor a fegyvereket teherautókon
kellett szállítani. A szellemfegyverek digitalizáltak, ugyanolyan halálosak, és
megspórolják a szállítási költségeket.
Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy a kibertér hogyan változtatja meg a terület
jellegét, megvizsgálva, hogy a kibertér hogyan változtatja meg a nemzetközi
konfliktusokat. Schmitt állítása, miszerint "a jog és a béke eredetileg a térbeli
értelemben vett elkerítéseken nyugodott", itt különösen hangsúlyos, mivel
kiemeli

a

határok

szerepét

a

konfliktusmegelőzésben.

509

Schmitt

területközpontú nemzetközi jogi felfogásában a háborút olyan helyekre "zárják",
hogy az ne "zavarja meg" a térbeli rendet.

510

Ez a fejezet ezt a zárójeles háborút

vizsgálja, és szemlélteti a
a határ jelentőségének csökkenése a konfliktus terének kialakításában.
506
507

Andy Greenberg, "Készítettem egy lenyomozhatatlan AR-15 "szellemfegyvert" az irodámban".
Wassenaari Megállapodás, "About Us", http://www.wassenaar.org/about-us/ (utolsó

látogatás 2016. február 17.).
508
Fegyverkereskedelmi szerződés (hatályba lépett 2014. december 24-én).
509
Schmitt, A Föld Nomosza.
510
Id. 186. o.
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Az itt kifejtett érvelés nem Clausewitz "trónfosztása", de azt állítja, hogy a
kibertér a területi határok felforgatásával drámaian megváltoztatja a nemzetközi
konfliktusok kontextusát. 511 Röviden, azt állítja, hogy a nemzetközi rendszerben
felfogott fegyveres konfliktus a területi földrajzokhoz kötődik, és hogy a
nemzetközi fegyveres konfliktusok minimalizálására hivatott nemzetközi
kormányzási mechanizmusok e kapcsolat köré épülnek. A fejezet ezután
bemutatja, hogy a kiberháború fogalma hogyan oldja fel a konfliktus területi
kötődését, ami miatt a nemzetközi erőszak ellenőrzésére hivatott normák
alkalmazása képtelen azt hatékonyan zárójelbe tenni. A fejezet első szakasza az
iráni centrifugák elleni Stuxnet-támadáson keresztül elemzi, hogy a nemzetközi
jog hagyományosan hogyan kezeli a háborút, valamint e rendszer néhány
megfigyelhető hiányosságát. Ez a szakasz bemutatja, hogy a cybebrspace hogyan
szorítja ki a területet a nemzetközi fegyveres konfliktus irányításából. A második
szakasz elemezni fogja a leszerelés és az elrettentés nemzetközi koncepcióinak
szerepét a kiberkonfliktusok korlátozásában, és megmutatja, hogy ezek a
mechanizmusok nem alkalmasak a kiberfegyverek érdemi korlátozására. Végül
az észak-koreai és a Sony közötti hackelésen keresztül mutatja be, hogy a
nemzetközi politika hogyan válik deterritorializálttá és oszlik meg a kibertérben,
ami azt jelenti, hogy a kibertéren keresztül feldolgozott nemzetközi konfliktusok
is deterritorializálttá válnak.

I. Területi integritás

David J. Betz, "Clausewitz and Connectivity", Infinity Journal 3, no. 1 (March 2013),
https://www.infinityjournal.com/article/84/Clausewitz_and_Connectivity/ . Lásd még: Betz &
Stevens, Cyberspace and the State, 12.
511
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Az 1945 utáni rendezés középpontjában az ENSZ alapokmányának 2.
cikkének (4) bekezdése áll, amely tiltja "bármely állam területi integritása vagy
politikai

függetlensége

elleni

erőszakkal

való

fenyegetést

vagy

annak

alkalmazását".512 Ez a cikk először próbált jogi tilalmat teremteni az államközi
fegyveres konfliktus ellen.

513 A

2. cikk (4) bekezdése és általában az ENSZ

Alapokmánya átalakító erejű volt a nemzetközi jog számára, mivel az államot "az
önrendelkezés kimunkálásának színtereként rögzítette, amelyből ezért az idegen
hadseregeket ki kell zárni. "514 A háborúhoz való folyamodás, amelyet az
Alapokmány "erő alkalmazásaként" jellemzett, néhány kivételtől eltekintve most
először volt általánosan tilos.

515 A

2. cikk (4) bekezdése az állam határain belüli

erőszakot tagolja, és az államnak szuverenitást biztosít a határain belüli erőszak
felett. Ez a tagolás, vagy "zárójelbe helyezés", ahogy Schmitt nevezné, nem új
folyamat. A háború zárójelbe tétele a káoszból a rend felismerésének aktusa volt,
és Schmitt projektje az, hogy megmutassa, hogyan alakult ki a nemzetközi
térbeli rend a háború külsődlegesvé tételéből. Így például megállapítja, hogy az
európai birodalmak korában az erőszakot a birodalmak perifériáira szorították
azáltal, hogy az újonnan alapított területeket úgy fogalmazták meg, mint
amelyek a nyugat-centrikus nemzetközi jogrendszeren kívül léteznek. 516 A 2. cikk
(4) bekezdése a háború új zárójelbe helyezését képviseli azáltal, hogy minden
államot a rend sérthetetlen területeként konceptualizál. Az államok ebben az új
térnyerésben összekapcsolódtak a

512

ENSZ Alapokmány 2(4).
A korábbi kísérletek inkább politikai jellegűek voltak. Lásd általában: Cornelis Arnold Pompe,
Agresszív háború - egy nemzetközi bűncselekmény (Martinus Nijhoff, 1953) 12, 160-64.
514
Walzer, "The Moral Standing of States", 210.
515
E kivételekre vonatkozóan lásd az ENSZ Alapokmányának Art. 42, 51.
516
Schmitt, A Föld Nomosz, 101-125.
513
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a jog belső és - ami fontos - külső jogi dinamikája a de facto ellenőrzés és a külső
elismerés közötti jogi dinamikában. 517
Art. A 2. cikk (4) bekezdése nem változtatta meg a meglévő határokat
térképen érzékelhető módon. Ennek ellenére az Art. 2(4) bekezdése
megváltoztatta e határok tartalmát, mégpedig igen drámai módon. Azzal, hogy
minden államnak kötelezettséget adott arra, hogy határain belül megfékezze az
erőszakot, minden államnak jogot adott arra is, hogy a határain kívülről érkező
káosztól mentes legyen. A 2. cikk (4) bekezdése a nemzetközi fegyveres
konfliktusok megfékezésére szolgáló teljes nemzetközi jogi rendszer alapját
képezi. Az Art. 2(4) bekezdése szerinti erőszaktilalom a jus ad bellum központi
eleme, céljait pedig a jus in bello és a nemzetközi leszerelési törekvések
továbbfejlesztik. Míg a "nemzetközi béke és biztonság" alapvető célja, amely az
ENSZ Alapokmányában található, az Art. 2(4) bekezdésén,518 amikor a 2. cikk
(4) bekezdése alapján az Alapokmány 2. cikkének (4) bekezdése alapján az
Alapokmány a 2(4) cikket a háborút zárójelbe tevő és a rendezetlen területekre
silózó térbeli rendként értelmezzük, annak fontos következményei vannak a
nemzetközi kormányzási mechanizmusok széles skáláján. A kibertér a határok
átkódolásával megváltoztatja a határok azon képességét, hogy a digitalizált
háborút zárójelbe tegyék.
Ennek a problémának a feloldását a legjobban a Stuxnet segítségével
kezdhetjük. A Stuxnet egyértelmű példát mutat a nemzetközi jog alkalmazására
és elemzésére. 2010-ben a kutatók felfedeztek egy számítógépes vírust, amely
iráni számítógépeken terjedt.

519

A vírus, amely Stuxnet néven vált ismertté, egy

gondosan kidolgozott számítógépes program volt, amely az iráni Natanz
nukleáris létesítmény számítógépeibe kanyarodott be. Ott a kártevőprogram
megtámadta az ipari
vezérlőrendszerek és végrehajtott egy olyan programot, amely felgyorsította az
urándúsítást.

173
517
Lásd általában Coicaud, "Deconstructing International Legitimacy" (A nemzetközi legitimitás
dekonstruálása), 29-86.
518
ENSZ Alapokmány 1(1).
519 Lásd általában Kim Zetter, Countdown to Zero Day : Stuxnet and the Launch of the World's
First Digital Weapon (New York: Crown Publishers, 2014) 1. fejezet.
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a centrifugák károsítása és megsemmisítése a várható élettartamuk lejárta előtt.
Maga a program "olyan technikai kifinomultságot és integráltságot mutatott,
amilyet még soha nem láttunk rosszindulatú szoftverekben "520 , és a "világ első
digitális fegyvereként" emlegetik.521 A Stuxnet kifinomultsága olyan mértékű volt,
hogy négy nulladik napot tartalmazott, és képes volt átugrani a Nantanzot az
internettől elválasztó légrést. 522 A programot állítólag az Egyesült Államok és
Izrael fejlesztette ki és tette közzé, hogy lelassítsa az iráni atomprogramot.

523 Az

alábbi vita szempontjából feltételezzük, hogy ez egy állam az állam ellen irányuló
cselekmény, ami határozottan a nemzetközi rendszer területére helyezi, és a
nemzetközi jogot teszi az irányító irányítási mechanizmussá. Ez felveti az
"információs konfliktusok jogának alapvető intellektuális kihívását ... annak
eldöntése, hogy mely területeket lehet lefedni a hagyományos jogi elvek egyszerű
kiterjesztésével a kibertérre analógia útján, és melyek azok, amelyek teljesen új
módszertant igényelnek "524 .
Az első kérdés az, hogy történt-e a 2. cikk (4) bekezdésének megsértése.
Ha az Egyesült Államok vagy Izrael átrepült volna egy repülőgéppel a határon, és
lebombázta volna az üzemet, ahogy Izrael tette egy szíriai létesítménnyel 2007ben, akkor láthatjuk, hogy

520

Eric P. Oliver, "Stuxnet: A Case Study in Cyber Warfare," in Conflict and Cooperation in
Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos és Adam
B. Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013) 129.
521
Kim Zetter, Countdown to Zero Day : Stuxnet and the Launch of the World's First Digital
Weapon (New York: Crown Publishers, 2014) 3
522
Eric P. Oliver, "Stuxnet: A Case Study in Cyber Warfare," in Conflict and Cooperation in
Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos és Adam
B. Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013), 143.
523
William J. Broad, John Markoff és David E. Sanger, "Stuxnet Worm Used Against Iran Was
Tested
in
Israel,"
The
New
York
Times,
2011.
január
15.,
http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html.
524 Thomas C. Wingfield, "Legal Aspects of Offensive Information Operations in Space", 1998,
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod-io-legal/wingfield.pdf 1.
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hogy egyértelműen megsértették a 2. cikk (4) bekezdését.

525

Ebben az esetben

azonban nem történt ballisztikus értelemben vett fizikai erőszak, azonban
kinetikus értelemben vett erőszak valósult meg, mivel magukat a centrifugákat
fizikailag

manipulálták,

hogy

megsemmisítsék

őket.

A

centrifugákat

megtámadták, de nem világos, hogy ez a 2. cikk (4) bekezdése szerinti erőszak
alkalmazásával egyenlő-e.

526 A

kiberhadviselésre alkalmazandó nemzetközi

jogról szóló tallini kézikönyv 11. szabálya kimondja, hogy "[egy] kiberművelet
akkor

minősül

erő

alkalmazásnak,

ha

annak

mértéke

és

hatásai

összehasonlíthatóak a nem kiberműveletekkel, amelyek az erő alkalmazásának
szintjére emelkednek. "527 A tallini kézikönyv egy NATO szakértői csoport
kísérlete arra, hogy meghatározza "a kiberkonfliktusokra jelenleg irányadó jogot
"528 , de megjegyzi, hogy "az elfogadott definíciók, kritériumok és alkalmazási
küszöbök hiánya bizonytalanságot okoz a jus ad bellum alkalmazásakor."529 Ha
összehasonlítjuk az Egyesült Államok védelmi tisztviselőjének az Egyesült
Államok

kiberstratégiájáról

szóló

nyilatkozatával,

aki

kijelentette:

"Ha

lekapcsoljátok az elektromos hálózatunkat, talán rakétát küldünk az egyik
kéményetekbe", akkor úgy tűnik, mintha az egyik fél a Stuxnethez hasonló
támadásokat erő alkalmazásaként jellemezte volna. 530 Maguk a tallini kézikönyv
szakértői
Zetter, Visszaszámlálás a nulladik napig, 192, 215-216.
Kallberg és Burk azzal érvel, hogy a Stuxnet által megtámadott ipari vezérlőrendszerek elleni, a
környezetkárosítás elérése érdekében végrehajtott támadás "háborús cselekménynek" minősülne.
Jan Kallberg és Rosemary A. Burk, "Cyberdefense as Environmental Protection - The Broader
Potential Impact of Failed Defensive Counter Cyber Operations", in Conflict and Cooperation in
Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos és Adam B.
Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013), 265-75.
527
Michael N. Schmitt (szerk.), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber
Warfare (Cambridge: Cambridge University Press, 2013) 45.
528
Id. 5.
529 Id. 42. o. Lásd még Libicki, aki ezt "indeterminizmusnak" nevezi. Libicki, "Two Maybe Three
Cheers for Ambiguity", 30. Dipert egy "kiberhadviselés ontológiájának" kidolgozását javasolja.
Randall R. Dipert, "The Essential Features of an Ontology for Cyberwarfare", in Conflict and
Cooperation in Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A.
Yannakogeorgos és Adam B. Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013), 35-48.
530 Siobahn Gorman és Siobhan Gorman és Julian E. Barnes, "Cyber Combat: A háború cselekedete,"
WallStreetJournal
,2011.május31,
525

526
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egyhangúlag egyetértettek abban, hogy a Stuxnet a nemzetközi jogot sértő erő
alkalmazása volt, de "megosztottak ... abban, hogy fegyveres támadásnak
minősül-e".531

Ez

deterritorializálása

a

megosztottság

során

fellépő

jól

mutatja

a

ellentmondásokat.

nemzetközi
Az

jog

"erőszak

alkalmazásának" és a "fegyveres támadásnak" - az erőszak jellege miatt
korábban lényegében egybeeső kategóriáknak - a szétválasztása a nemzetközi és
a kibergeográfia találkozását jelzi.
Érdekes módon Irán soha nem tett panaszt sem az ENSZ Közgyűlésénél,
sem az ENSZ Biztonsági Tanácsánál, ehelyett inkább a nagyfokú hallgatás
mellett döntött az ügyben. Irán hallgatása összefügg saját érdekeivel, hogy
titokban tartsa atomprogramját, de rámutat a Natanz egyik legfontosabb
tanulságára is: mindenki tudja, hogy az Egyesült Államok és Izrael felelős a
Stuxnetért, de senki sem tudja ezt véglegesen bizonyítani. Ez nem különbözik az
Egyesült Államok nicaraguai titkos beavatkozásától, amelyet az ICJ erő
alkalmazásaként értékelt. 532 Abban az esetben fizikai határátlépések történtek az
Egyesült Államok és annak hadrafoghatósága részéről, amelyeket szemtanúk
fizikai támadásoknak lehettek tanúi.

533

A Stuxnet esetében senki sem látta a

támadást Bőséges bizonyíték mutat az Egyesült Államokra és Izraelre: az
összetett

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304563104576355623135782718., Lásd még
David E. Sanger és Elisabeth Bumiller, "Pentagon to Consider Cyberattacks Acts of War," The
NewYorkTimes
,2011.május31
.,http://www.nytimes.com/2011/06/01/us/politics/01cyber.html.
Lásd még BenjaminH
.Friedman és Christopher A. Preble, "A
Military Response to Cyberattacks Is Preposterous,"
CatoInstitute
,June2,2011,http://www.cato.org/publications/commentary/militaryresponse-cyberattacks-is-prepostero us.
531
Zetter, Countdown to Zero Day , 402.
532
Katonai és félkatonai tevékenységek Nicaraguában és Nicaragua ellen (Nicaragua kontra
Amerikai Egyesült Államok). Érdemi rész, ítélet. I.C.J. Reports 1986, 14. o.
533
Id. 22. pont.
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programozás, a támadás célpontja, a nagy értékű nulladik napi sebezhetőségek
használata és az újságíró névtelen forrásai mind az Egyesült Államokra és
Izraelre utalnak. Erre a tényre azonban nincs egyértelmű bizonyíték, és az
Egyesült Államok hivatalosan nem tett olyan nyilatkozatot, amely megerősítené
részvételét, és a kibertér által biztosított hihető tagadhatóságra támaszkodik. 534 A
digitális számítástechnika lehetővé teszi a kommunikáció titkosítását és a
kibertámadások forrásának elrejtését. Még ha egy kibertámadás egy államon
belüli IP-címre vezethető is vissza, az adott állam azt állíthatja, hogy egy hacker
áldozata, aki digitális rejtekhelyként használja, vagy hogy valamelyik saját
állampolgára a rosszindulatú elkövető, amiért korlátozott felelősséget visel. Az
amerikai védelmi minisztérium elismeri ezt a potenciált, megjegyezve, hogy "az
alacsony belépési korlátok ... azt jelentik, hogy egy egyén vagy elszánt
kiberszereplők kis csoportjai potenciálisan jelentős károkat okozhatnak".535 A
Stuxnet esetében a vírus a világ különböző pontjain található szerverekre táplálta
vissza az információkat.

536

A nemzetközi jogban a felelősségre vonás alapvető

fogalom. Ahhoz ugyanis, hogy egy jogellenes cselekmény nemzetközileg is
jogellenes cselekménynek minősüljön, az állam cselekményének kell lennie, vagy
az államnak kell tulajdoníthatónak lennie.

537 Az

állam felelősségéről szóló cikkek

tervezete kimondja, hogy az állam által "irányított vagy ellenőrzött" magatartás
az államnak tulajdonítható, de ehhez olyan végleges kapcsolat létrehozása
szükséges, amely ezt bizonyítja. A kibertérben az ilyen kapcsolatokat a
kormányzati titoktartás fátylai - beleértve a titokminősítési rendszereket és a
titkosítás digitális fátylait - elrejtik, és így nehéz egy cselekményt egy állam
területének tulajdonítani, még kevésbé egy államnak
534

McDermott, "Decision Making Under Uncertainty", 234. Edward Snowden, "Tanúvallomás az
Európai Unió Parlamentje előtt", 4.
535
US DoD, "Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace," 3.
536
Zetter, Visszaszámlálás a nulladik napig, 27.
537 Cikktervezet az államok nemzetközi jogellenes cselekményekért való felelősségéről 53 UN GAOR
Supp. (No. 10), 43. o., U.N. Doc. A/56/10 (2001) Art. 2.
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maga az állam. 538 A tulajdonítás a nemzetközi válaszadás szükséges előfeltétele,
de ez "tartós probléma" a kibertérben.

539

A támadást, bár valamilyen konkrét

földrajzi pontról indították, úgy élik meg, mintha a kibertérből érkezett volna. A
kibertér mint a támadás kiindulópontja mellett szól a kibertér ötödik
tartományként való katonai elfogadása. 540
Ez az ötödik terület a nemzetközi téren kívül marad, és elhomályosítja az
erővel való földrajzi kapcsolatokat, amelyeket a határoknak meg kell
akadályozniuk.

541

Ez nyilvánvaló problémát okoz a stabilitás számára, amely a

szuverén területi integritás központi szerepére épül a nemzetközi rendszerben,
mivel a nemzetközi határok többé nem választják el a rendet a káosztól, amikor
az anonimizált fegyverek áthatolhatnak a határokon és befolyásolhatják a fizikai
infrastruktúrát. A kibertér által lehetővé tett hihető tagadhatóság azt jelenti,
hogy az államok részben a világszerte szétszórt nem állami szereplők
elterjedtségére támaszkodnak, hogy olyan zajt keltsenek, amely eltünteti a
nyomaikat. A nemzetvédelem megkülönböztethetetlen szereplők hálózata között
oszlik meg.
Mielőtt továbblépnénk a Stuxnetről, érdemes megjegyezni, hogy ez az
incidens hogyan tükrözi a jus ad bellum megfelelőjét, a jus in bello-t.

542 A

jus in

bello, vagyis a nemzetközi humanitárius jog (IHL) nem mentes az alkalmazási
problémáktól,

538

Az attribúció problémájáról a kibertérben lásd Clark & Landau, "Untangling Attribution".
Zetter, Countdown to Zero Day, 64. Lásd általában Collin S. Allan, "Attribution Issues in
Cyberspace", Chi.-Kent J. Int'l & Comp. L. 13 (2013): 55-201.
540
US DoD, "Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace," 5.
541 Id. 8. o. (a kibertér okozta kihívások "átnyúlnak a nemzeti határokon") és Department of the
Army,
"FM
3-38:
Cyber
Electromagnetic
Activities",
2014.
február
12.,
http://library.blountsfolly.com/space/items/show/194 1-4.
542
Meg kell jegyezni, hogy létezik a jus post bellum fogalma is, amely szintén érintett a nem
felróható kibertámadásokban, de jelenleg ez a terület inkább morális, mint normatív jellegű.
O'Meara, Richard M. "Jus post Bellum: Háború lezárása a 21. században". In Routledge
Handbook of Ethics and War: Just War Theory in the 21st Century, szerkesztette Fritz Allhoff,
Nicholas G. Evans és Adam Henschke, 105-19. Routledge, 2013.
539
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de úgy tűnik, hogy jobban alkalmazkodik a kiberkonfliktusokhoz.

543

Ez

elsősorban azért van így, mert a nemzetközi humanitárius jog nem a területi
kérdésekre összpontosít. Ehelyett a nemzetközi humanitárius jog olyan
humanitárius szempontokra összpontosít, mint a civilek és a harcosok
fájdalmának és szenvedésének korlátozása. Ez egy olyan lex specialis, amely
csak a nemzetközi fegyveres konfliktus terében és idején belül alkalmazandó. 544
Mint ilyenek, az IHL alapelvei némileg jobban alkalmazkodnak a kibertérhez, de
nem hiánytalanok.
A Stuxnet esetében például nem világos, hogy fennállt-e olyan fegyveres
konfliktus, amely a nemzetközi humanitárius jogot kiváltotta volna. Bár a
támadások több hónapon keresztül zajlottak, Irán nem tudott róla, és amikor
tudomására jutott, nem válaszolt sem erővel, sem hivatalos csatornákon
keresztül.

Annak

ellenére,

hogy

nem

egyértelmű,

hogy

a

szabályok

érvényesültek-e, bizonyítékok vannak arra, hogy a Stuxnet programozói
keményen dolgoztak azon, hogy a programozás a fegyver jogi határain belül
maradjon. Az államoknak az új fegyvernemi technológiák kifejlesztésekor jogi
felülvizsgálatot kell végezniük, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a fegyver
jogszerűen használható fegyverről van-e szó.

545

Ennek a felülvizsgálatnak azt

kell értékelnie, hogy a fegyver alkalmas-e arra, hogy egy adott célpontra
irányuljon, úgy, hogy a polgári lakosságot ért járulékos károkat tekintve a
fegyver hatásai korlátozottak legyenek az elért katonai előnyhöz képest546 ,
valamint azt, hogy a fegyver nem okoz-e szükségtelenül

543

Dunlap, "Perspectives for Cyberstrategists on Cyberlaw for Cyberwar", 212 ("a LOAC alapelvei
elegendőek a kiberháború legfontosabb kérdéseinek kezelésére"). Lásd még Department of the
Army, "FM 3-38: Cyber Electromagnetic Activities," (mindenütt megjegyzi a katonai jogászok
szerepét a kiberelektromágneses műveletekben).
544
Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities Under the Law of International Armed Conflict (Az
ellenségeskedések lefolytatása a nemzetközi fegyveres konfliktusok joga szerint).
(Cambridge University Press, 2004) 1-16.
545 Az
1949. augusztus 12-i genfi egyezményeket kiegészítő, a nemzetközi fegyveres összeütközések
áldozatainak védelméről szóló jegyzőkönyv (I. jegyzőkönyv) (1977. június 8.), 1. cikk. 36. Lásd
még P. J. Blount, "A kiberképességek operáció előtti jogi felülvizsgálata: A kiberfegyverek
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jogszerűségének biztosítása," Northern Kentucky Law Review 39, no. 2 (2012) 11-20.
546 Gompert és Saunders ezt kritikus kérdésnek nevezi. Gompert & Saunders, A hatalom
paradoxona, 126.
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szenvedés. 547 Először is meg kell jegyezni, hogy ez a felülvizsgálat nem végezhető
el a "kiberfegyverek" mint osztály szempontjából éppúgy, mint ahogy a
"ballisztikus fegyverek" mint osztály szempontjából sem. Ehelyett az elemzés
képességenként

történik,

amit

az

Egyesült

Államok

légierejének

kiberképességek jogi felülvizsgálatára vonatkozó utasítása is megerősít.

a

548 A

Stuxnet kódja azt mutatta, hogy a programozók nagy erőfeszítéseket tettek
annak érdekében, hogy csak meghatározott számítógépeket fertőzhessenek meg.
A

Stuxnet egy olyan kill switch-gel volt felszerelve, amely törölte, ha a számítógép

nem felelt meg nagyon specifikus feltételeknek.

549

A program "rakéta" része

több számítógépen is replikálta magát, de úgy tervezték, hogy csak a Natanz
létesítményben szabadítsa ki a hasznos terhét, amely ipari vezérlődobozokat
célzott meg. 550 Bár a fegyvert iráni magáncégek hálózatai elleni támadásokon
keresztül szabadították fel, a kár minimális veszélyt jelentett az emberi életre
vagy a polgári tulajdonra.

551

Magát a fegyvert úgy tervezték, hogy precízen

működjön, de nem szabad elfelejteni, hogy általában "[a] kibertérben a járulékos
károknak nagyobb a hatósugara, mint a fizikai térben. "552

A

nemzetközi

humanitárius jog alkalmazásával kapcsolatban más bonyodalmak is vannak,
ezek közül sok egyszerűen csak az: bonyodalom. Megváltoztatják a humanitárius
elvek kontextusát és bonyolultabbá teszik a kérdéseket, de a nemzetközi
humanitárius jognak lennének eszközei a hiányosságok pótlására, mivel a
szabályozás középpontjában az emberi életek állnak. A oldalon.

547

Lásd általában: Dinstein, The Conduct of Hostilities Under the Law of International Armed
Conflict, 80-82.
548
United States Air Force, A fegyverek és kiberképességek jogi felülvizsgálata, A.F. Instruction
51-402 (2011. július 27.).
549
Kim Zetter, Visszaszámlálás a nulladik napig, 59.
550
Id. 52. o.
551
Id. 388.
552 Id, 382. o. Zetter megjegyzi, hogy "a Stuxnetnek csak az volt a korlátja, hogy hol gyújtotta be a
hasznos terhet, nem pedig az, hogy hol terjedt el". Id. 352. o. A kibertérben történő célzásról lásd
Department of the Army, "FM 3-38: Cyber Electromagnetic Activities", 3-11 - 3-12.
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Például, a harcosok körének meghatározása bonyolultabbá válik, de ez a
probléma a nemzetközi humanitárius jog keretein belül megoldható.
Más

szakadékok

mélyebbek.

A

nemzetközi

humanitárius

jog

szempontjából kritikus jelentőségű a polgári tárgyak katonai célú felhasználása.
Minden kibertérbeli támadás a polgári infrastruktúra felhasználásától függ, de a
Stuxnet jól mutatja, hogy az állami kibertámadások gyakran többet tesznek,
mint a kereskedelmi hálózatokon való áthaladás. Ahhoz, hogy a Stuxnet
működjön, ki kellett használnia a nulladik napot. Ezek olyan sebezhetőségek a
szoftverekben, amelyeket a programozó nem ismer, és ezért nem javítják őket.
553

A nulladik napok ismeretlen sebezhetőségek. Amikor egy személy felfedez egy

nulladik napot, több választási lehetősége is van, hogy mit kezdjen ezzel az
információval. Egyes vállalatok fejpénzfizetési rendszert működtetnek a nulladik
napok megvásárlására; a nulladik napoknak egészséges feketepiaca van; és a
kormányok is megvásárolják őket.
sok nulladik nap szerepelt.

555

554 A

Stuxnet programozásában példátlanul

Ez azt jelenti, hogy a kormányzat olyan

sebezhetőségeket hagyott nyitva a kereskedelmi szoftverekben, amelyek
potenciálisan számos eszközt veszélyeztethetnek. A Stuxnet hamis biztonsági
tanúsítványokat is használt, amelyek eredetinek jelölték, hogy elfogadják azok a
rendszerek, amelyekre telepítette magát.

556

Ezeket a digitális tanúsítványokat

olyan vállalatok állítják ki, amelyek erős titkosításra támaszkodva ellenőrzik,
hogy egy szoftver onnan származik-e, ahonnan azt állítja, hogy származik. A
Stuxnet és rokonai ezeket a mechanizmusokat használták ki, és ezzel
megrongálták a szoftverek internetes ellenőrzésére használt bizalmi rendszert.
557

Ez azt jelenti, hogy ezek a fegyverek a következők fenntartására és

kiaknázására támaszkodnak
553

6.

554
555

A zéró napok "a hackervilág legértékesebb kincsei. Zetter, Visszaszámlálás a nulladik napig,
Id. 13. pont.
Eric P. Oliver, "Stuxnet", 129.

556

Zetter, Visszaszámlálás a nulladik napig, 13.
557
Id. és DeNardis, The Global War for Internet Governance, 95.
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a kibertér alapját képező kereskedelmi infrastruktúra sebezhetőségei globális
szinten. 558 Míg a Stuxnet korlátozta támadásának hatásait, egy másik állam vagy
szervezet, amely hasonló sebezhetőségeket használ, talán nem korlátozna egy
ilyen támadást, ami még inkább kiéleződik, ha felismerjük, hogy a Natanzban
találtakhoz hasonló számítógépeket számos kritikus infrastruktúra, például az
elektromos hálózatok és a gátak működtetésére használják. 559
A Stuxnet erőteljes előjel a nemzetközi rendszer számára,560 és bár egyes
szerzők bölcsen megjegyzik a kiberháború korlátait,561 a Stuxnet jól dokumentált
példája egy olyan számítógépes támadásnak, amelyet egy fizikai tárgy távoli
manipulálására és megsemmisítésére használtak. Ami a Stuxnet esetében
feltűnő, az az, hogy milyen nehéz azt a nemzetközi jogrendszerben elhelyezni.
Ennek az az oka, hogy a Stuxnethez hasonló fegyverek szembemennek az
államok térgeográfiájával. Ezek a fegyverek ehelyett lehetővé teszik az államok
számára, hogy a kibertér alternatív földrajzán keresztül vetítsenek ki erőt,
lehetővé téve számukra, hogy megkerüljék a határokat és az ezeket a határokat
támogató jogi rendszert.
A Stuxnet a kibertér infrastruktúrájának sebezhetőségét mutatja, amelyre
az emberek világszerte támaszkodnak. Más ilyen jellegű fegyverekkel (azaz
olyanokkal, amelyek

558

Gompert & Saunders, Paradox of Power, 142; Fred Taylor, Jr. és Jerry Carter, "Cyberspace
Superiority Considerations", in Conflict and Cooperation in Cyberspace: The Challenge to
National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos and Adam B. Lowther (Boca Raton:
Taylor & Francis, 2013), 13-25, 14.
559
Zetter megjegyzi, hogy a Stuxnet "kiterjedt ellenőrző listát" használt annak biztosítására, hogy
a megfelelő számítógépeket fertőzte meg. Zetter, Visszaszámlálás a nulladik napig, 61-62.
560 Eric P. Oliver, "Stuxnet", 128 ("A Stuxnet a létezés bizonyítékaként szolgált annak az
elméletnek, hogy a rosszindulatú szoftverek ... stratégiailag fontos, fizikailag romboló hatásokat
képesek kifejteni"). A Stuxnet utódja valóban 2016 elején jelent meg, amikor egy ukrán erőművet
állítottak le rosszindulatú szoftverrel. Lásd Kim Zetter, "Everything We Know About Ukraine's
Power Plant Hack", WIRED,
January20,2016,http://www.wired.com/2016/0
1/everything-we-know-about-ukraines-power-plant-hack/.
561 Robert M. Lee és Thomas Rid, "OMG Cyber! Thirteen Reasons Why Hype Makes for Bad
Policy," The RUSI Journal 159, no. 5 (2014): 4-12.
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(amelyeknek jogi, de globális következményei vannak, mint például a stratégiai
nukleáris fegyverek) az államok a leszerelés és az elrettentés módszereihez
fordultak, mint a nemzetközi béke és biztonság kezelésének módjához. Ezek a
mechanizmusok, amelyek célja a 2. cikk (4) bekezdésének megsértése
kockázatának csökkentése, a következő szakasz témája.

II. Ghost Guns
A második világháború vége felé Hirosimára ledobott atombomba a
hadviselés új korszakát nyitotta meg, amelyet a korábbi technológiai fejlődést
messze felülmúló technológiai fejlődés hajtott. A nukleáris fegyverek, az
interkontinentális ballisztikus rakéták célba juttató rendszerei, a nagy
hatótávolságú lopakodó bombázók és a katonai műholdrendszerek mind
kiszélesítették az államok azon képességét, hogy erőt vetítsenek ki más államok
területére. Az államok klasszikus biztonsági paradoxonba kerültek, amelyben a
nagyobb biztonság egyetlen módja az, hogy több és jobb fegyverrel
rendelkeznek, mint az ellenfél, ami mindkét félt arra késztette, hogy aktívan
ösztönözze saját bizonytalanságát.
csökkentése

érdekében

az

562

Az ilyen paradoxonok okozta kockázat

államok

a

leszerelési

és

elrettentési

mechanizmusokhoz fordultak, hogy a "kölcsönös korlátozás" rendszereit
valósítsák meg.563 Amint azt fentebb tárgyaltuk, az ITAR az ilyen intézkedések
hazai megvalósítása.
A

leszerelési

mechanizmusok

általában

olyan

nemzetközi

megállapodások formájában jönnek létre, amelyek tiltják bizonyos fegyverek
kifejlesztését és használatát, vagy korlátozzák egy adott fegyvertípus számát,
amellyel egy állam rendelkezhet. 564 Leszerelés

562

Gompert & Saunders, A hatalom paradoxona, 1-12..
Id. 115.
564 A leszerelési mechanizmusok nem feltétlenül "jogi" dokumentumok. Az államok közötti
563
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információcserét megkönnyítő átláthatósági és bizalomépítő intézkedések (TCBM-ek), mint
például a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó hágai magatartási kódex,
szintén azt a projektet szolgálják, hogy
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a mechanizmusokat ellenőrzéssel támasztják alá. Az ellenőrzés annak
ellenőrzése, hogy a felek betartják-e a megállapodást. Az ellenőrzés fontosságát a
leszerelésben Reagan egyik szignózott mondata is mutatja: "bízz, de
ellenőrizd".565 Ellenőrzés nélkül a leszerelési megállapodások általában gyengék
és nehezen tárgyalhatók. Az államok hagyományosan a nemzeti technikai
eszközökre (NTM) támaszkodnak ezekben a megállapodásokban az ellenőrzés
egyik formájaként, amelyek a távérzékelés más típusai mellett műholdas
megfigyelésből állnak.

566 Az

NTM kiválóan alkalmas volt a nukleáris leszerelési

megállapodások ellenőrzésére, és az USA és a Szovjetunió a műholdas
megfigyelésre mint ellenőrzési mechanizmusra támaszkodhatott, mivel a
nukleáris

fegyverzet

jellegénél

fogva

meglehetősen

nagy

volt.

Ennek

eredményeképpen az NTM jól működött a két állam közötti kompromisszumok
megkötésében,

amikor

nukleáris

készleteik

biztonságos

csökkentésére

törekedtek. Meg kell jegyezni, hogy "[a]záltal, hogy a leszerelési szerződések a
nemzeti és nemzetközi biztonság középpontjába kerülnek, az államok
óvakodnak attól, hogy könnyelműen újakba kezdjenek, amelyek korlátozhatják a
lehetőségeiket. "567 .
Az elrettentés a leszerelés kísérője. Míg a leszerelés a fegyverek
csökkentésére törekszik a kölcsönös korlátozás révén, az elrettentés annak a
kockázatnak a csökkentésére szolgáló módszer, hogy egy állam esetleg beveti
ezeket a fegyvereket. 568 Ez egy
politika célja, hogy "elriassza az ellenfelet attól, hogy olyasmit tegyen, amit esetleg
leszerelés. Lásd általában a ballisztikus rakéták elterjedése elleni hágai magatartási kódexet
(2002. november 25.).
565
Roger Harrison, Tér és ellenőrzés, I. kötet: Policy Implications (Eisenhower Center for Space
and Defence Studies 2007) .
566
Forrest E. Morgan, "Deterrence and First-Strike Stability in Space: A Preliminary Assessment"
(DTIC dokumentum, 2010) 9-11.
567
Trevor Findlay, "Miért működnek, miért nem működnek a szerződések, és mit tegyünk
ellene?" (Canadian
InstituteofInternationalAffairs,2006.január25
.),http://carleton.ca/npsia/wpcontent/uploads/ciia_present_06.pdf.
568 Morgan, "Deterrence and First-Strike Stability in Space", 23 ("Az elrettentés volt az amerikai

stratégiai gondolkodás központi pillére az 1940-es évek végétől a hidegháború végéig").
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a költség-haszon számítás manipulálásával. "569 Például Kína jelenlegi, a
nukleáris fegyverek első bevetésének mellőzésére irányuló politikája olyan
fegyverkészletekkel párosul, amelyek nem biztosítanák a sikert egy nukleáris
konfliktusban, de képesek lennének túlélni az első csapást, és elfogadhatatlan
veszteségeket okoznának az ellenfélnek, ezáltal elrettentve a támadástól.

570

Az

elrettentés nemzetközi megállapodások révén is elérhető. Ilyen megállapodás
például a ballisztikus rakéták elleni szerződés (ABM-szerződés).

571 Az

USA és a

Szovjetunió, mivel nem tudott kompromisszumot kötni a stratégiai nukleáris
fegyverek csökkentéséről, olyan leszerelési szerződésben állapodott meg, amely
csökkentette a védelmi rendszerek telepítését. Az ABM-szerződés biztosította a
kölcsönösen biztosított megsemmisítést (MAD), egy olyan koncepciót, amely
visszatartja az államokat attól, hogy támadásba bocsátkozzanak, mert egy ilyen
támadás a saját megsemmisülésüket eredményezi. Az ABM-szerződés tehát
olyan megállapodás, amely a kölcsönös elrettentés érdekében leszerelést ír elő.
Hagyományosan a leszerelés és az elrettentés a fegyveres konfliktusok
megelőzésére szolgáló mechanizmusok, amelyek korlátozzák az államok
erőszakhoz való folyamodását.

Természetesen számos kommentátor fordult

ezekhez a koncepciókhoz a kibertámadások és a kiberfegyverek jelentette
fenyegetés csökkentésének módjaként. Gompert és Saunders azzal érvel, hogy a
nukleáris elrettentés tanulságai felhasználhatók a kibertérben a "kölcsönös
visszafogottság" előmozdítására.

572

Yannakogeorgos és Lowther azzal érvel,

hogy az amerikai politika "szenved attól a téves felfogástól, hogy a kibertér
virtuális környezet, és mint ilyen,
569

Id. 24. o.
Gompert & Saunders, A hatalom paradoxona, 39-67.
571
Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti
szerződés a ballisztikus rakétaelhárító rendszerek korlátozásáról (ABM-szerződés) (1972. május
26.).
572
Gompert & Saunders, A hatalom paradoxona, 115-150.
570
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kiküszöböli a területről és a szuverenitásról szóló vitát. "573 Azzal érvelnek, hogy
nemzetközi normákat lehet kidolgozni a felelősségre vonás problémájának
megoldására azáltal, hogy az államokat bűnösnek tartják a "határaikon belüli
információs rendszerekből kiinduló vagy azokon áthaladó" kibertámadásokért,
de nem adnak támpontot arra, hogy az államok miért egyeznének bele egy ilyen
rendkívüli normába. 574
Ezekkel a megközelítésekkel az a probléma, hogy figyelmen kívül hagyják
a

kibertér

eredendően

kétértelmű

természetét,

amelyben

a

fegyverek

"lényegében algoritmusok".575 Ahogy egy névtelen hacker fogalmazott: "Az új
globális fegyverkezési verseny már nem arról szól, hogy ki rendelkezik a legtöbb
atombombával. Hanem arról, hogy ki irányítja/tulajdonolja a legtöbb hackert,
botnetet és exploitot. "576 Zetter azt állítja, hogy a Stuxnet éppen egy ilyen
"digitális fegyverkezési versenyt" indított el.

577 A

modern leszerelést és az

elrettentést az államok a hagyományosan meglehetősen nagyméretű fegyverek
kezelésére fejlesztették ki. Az NTM tehát az ellenőrzés elfogadható formája volt,
mert olyan eszközt adott az államok kezébe, amellyel egy másik állam határain
belülre leshettek, és szó szerint láthatták, hogy az adott állam mit csinál. 578

573

Yannakogeorgos & Lowther, "The Prospects for Cyber Deterrence," 50
Id. 51. o. A nemzetközi jogban egyetlen helyen létezik ilyen norma, mégpedig a világűrről szóló
szerződésben, amely az államot nemzetközileg felelőssé teszi a nem kormányzati szereplők
tevékenységeiért. A világűrről szóló szerződés Art. VI.
575
Dipert, "The Essential Features of an Ontology for Cyberwarfare", 36. Lásd még Neil C. Rowe
et al., "Challenges in Monitoring Cyberarms Compliance", in Conflict and Cooperation in
Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos és Adam
B. Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013) 81 ("Cyberweapons are digital objects").
576
6. fogoly, "A 21. századi hacker kiáltvány", 50. Lásd még Department of the Army, "FM 3-38:
Elektromágneses kibertevékenységek", 3-11.
577
Zetter, Countdown to Zero Day, 370.
578 Sanger & Bumiller, "Pentagon to Consider Cyberattacks Acts of War" (A Pentagon a
kibertámadásokat háborús cselekményeknek tekinti). ("A hidegháborús elrettentés azért
működött, mert nem volt kétséges, hogy a Pentagon gyorsan meg tudta állapítani, honnan érkezik
egy támadás").
574
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Az NTM hatékony eszköz volt a fizikai fegyverek kezelésében, mert
lehetővé tette az államok számára határaik fenntartását, de a kibertérbeli
fegyverzetellenőrzésben használhatatlan.

579

A kibertér csökkenti "a háború

borzalmait és költségeit . . csábítva" az országokat arra, hogy a kibertámadás
anonimitásához folyamodjanak.

580

A fegyverek, ha megfelelően vannak

megtervezve, láthatatlanok és nem észlelhetők, így "a támadás eredete szinte
mindig tisztázatlan".581 A fentebb tárgyalt Stuxnet esetében a programozók sokat
tettek azért, hogy a program elrejtse magát a célzott rendszerek felhasználói elől.
Ez aláássa az ellenőrzést, ami a szerződések kudarcának egyik oka. "582

A

kiberfegyverek immateriális jellege azt jelenti, hogy az államok elkerülhetik, hogy
a támadást nekik tulajdonítsák, ami jelentős oka annak, hogy az államok
kiberfegyverekhez folyamodnak. A tulajdonítás problémáját tovább bonyolítja a
"privatizált hírszerzés és információs hadviselés" trendje.583 Ahogyan az NSA
korábbi igazgatója, Michael Hayden megjegyzi: "A fizikai tér jól ismert
koncepcióinak - mint például az elrettentés, ahol a tulajdonítást feltételezik alkalmazása a kibertérre, ahol a tulajdonítás gyakran problémát jelent, a kudarc
receptje. "584 .

579

Zetter, Countdown to Zero Day, 400.
Zetter, Visszaszámlálás a nulladik napig, 375.
581
Sanger & Bumiller, "Pentagon to Consider Cyberattacks Acts of War" (A Pentagon a
kibertámadásokat háborús cselekményeknek tekinti).
582 Findlay, "Why Treaties Work, Don't Work and What to Do About It?" (Miért működnek, miért
nem működnek a szerződések, és mit tegyünk ellene?), 4. o.
583
Peter Warren Singer, Vállalati harcosok: The Rise of the Privatized Military Industry (Ithaca,
NY: Cornell University Press, 2011) 99, 101. Lásd még Jeremy Scahill, Blackwater: The Rise of
the World's Most Powerful Mercenary Army (New York: Nation Books, 2007) 415. (Mivel az
Egyesült Államok a nemzet történetének legradikálisabb privatizációs menetrendje közepén
találja magát, kevés területen történt olyan drámai átalakulás a privatizált szolgáltatások felé,
mint a hírszerzés világában.").
584 Hayden, "The Future of Things Cyber", 4. Lásd azonban Thomas M. Chen, "An Assessment of
the Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace" (DTIC Document, 2013)
6
http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA586430
(amely szerint az elrettentéssel "finoman" foglalkozik a DoD kiberstratégiája).
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A kiberfegyverek természetüknél fogva titkosak. Úgy tervezték őket, hogy
kihasználják a számítógépes szoftverek ismeretlen sebezhetőségeit, és az őket
alkalmazó országnak le kell tagadnia őket. A Stuxnet tajvani országok biztonsági
tanúsítványait használta, és a vírus az általa gyűjtött adatokat a világ különböző
pontjain található szerverekre jelentette vissza.

585

Valójában talán nem is

fedezték volna fel, hacsak nem okoz meghibásodást néhány nem célzott iráni
számítógépben.

586

Ennek eredményeként az Egyesült Államok és Izrael soha

nem ismerte el a támadásban való részvételét. Minden hasznos célt tekintve
Iránra egy szellemfegyverrel - egy nyomon követhetetlen fegyverrel, amely
nélkülözi az anyagiasságot - mértek csapást.
A probléma ezekkel a digitális szellemfegyverekkel az, hogy nem lehet
őket lokalizálni, és ennek következtében nem lehet őket ellenőrizni. A
kiberfegyverek például botneteket használnak, amelyek földrajzilag elosztott
számítógépek, úgynevezett botok, amelyek egyetlen "botmester" irányítása alatt
állnak.587 A botnetek nem értelmezhetők úgy, hogy egyetlen állam határain belül
léteznek, annak ellenére, hogy egységes egészként működnek. A nemzetközi
kormányzás, egy olyan rendszer, amely a nemzeti határok köré épül, rosszul van
felkészülve arra, hogy olyan leszerelési és elrettentő mechanizmusokat
dolgozzon ki a fegyverek és tevékenységek ellenőrzésére, amelyek figyelmen
kívül hagyják ezeket a határokat. Mivel a kibertér mindenhol jelen van, a
kiberfegyverek "a korlátozott fizikai csatateret egy
globális harctéren. "588 A leszerelés és az elrettentés, mint mechanizmusok célja,
hogy a nemzetközi biztonságban kevesebb kétértelműséget teremtsenek azáltal,
hogy információt teremtenek a
585

Zetter, Countdown to Zero Day, 28.
Zetter, Visszaszámlálás a nulladik napig, 7-8.
587A
botok általában olyan magánszámítógépek, amelyeket számítógépes vírussal fertőztek meg. Lásd
általában: Alana Maurashat, "Zombie Botnets", SCRIPTed 7, no. 2 (2010): 370-83,
http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol7-2/maurushat.asp .
588
Department of the Army, "FM 3-38: Elektromágneses kibertevékenységek", 1-5.
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fegyverkezés, amely alapján az államok cselekedhetnek. Ahogy Gompert és
Saunders megjegyzi, "a számítógépes hálózatok összetettsége, számtalan
felhasználási módja és a beléjük való beavatkozás számos módja jelentősen
megnehezítheti a kölcsönös korlátozást a kibertérben, mint a nukleáris és űrbeli
területeken. "589 A kiberfegyverek több okból sem illeszkednek ezekbe a
mechanizmusokba.
Először is, ezek a fegyverek immateriálisak, ami megnehezít mindenfajta
ellenőrzési rendszert, és hatástalanná tesz mindenfajta elrettentést. Ezek a
fegyverek elférnek egy pendrive-on, és könnyen terjedhetnek az interneten
keresztül. Ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi az ellenőrzést, mivel maga a fegyver
nem kötődik semmiféle infrastruktúrához, és szabadon hordozható. Másrészt az
elrettentés, amely gyakran egy állam fegyverrendszerére vonatkozó adatok
elérhetőségén

alapul,

szintén

kizárt.

A

kiberfegyverek

a

rendszerek

sebezhetőségére épülnek, amelyeket nem javítottak ki. Míg a nukleáris lőszerek
számának és jellegének nyilvánosságra hozatala hatással lehet más államok
stratégiai manővereire, addig egy kiberfegyver nyilvánosságra hozatala olyan
szoftverjavításhoz vezetne, amely használhatatlanná teheti a fegyvert. Az ilyen
fegyvereket kifejlesztő államokat csak a technológia jellege ösztönzi arra, hogy
titokban tartsák azokat, és ez azt jelenti, hogy a nemzetközi leszerelés és az
elrettentés nem képes az ilyen technológiákra kiterjedni.
Másodszor, a kibertámadásokkal együtt járó hihető tagadhatóság fontos
korlátot jelent egy államnak a leszerelési megállapodások betartására. A korábbi
leszerelési és elrettentési mechanizmusok alapjául szolgáló technológia jellege
olyan, hogy az állam
589

Gompert & Saunders, A hatalom paradoxona, 115
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hatékonyan fenntartani az ellenőrzést e technológiák felett. Bár a történelem
nem nélkülözi azokat a példákat, amikor magánszemélyek garázsukban
próbáltak atomreaktorokat építeni,590 a technológia olyan összetett és kiterjedt
volt, hogy az államok képesek voltak felderíteni az ilyen műveleteket, és
ellenőrzésük alatt tartani e technológiák fejlesztését és alkalmazását. A kibertér
olyan technológiai tér, amely az innováció elősegítésére épül.

Ennek

eredményeképpen ez azt jelenti, hogy a "magányos hackerek" felhatalmazást
kapnak arra, hogy új, logikai rétegre épülő technológiákat fejlesszenek ki, így ez
"nagyrészt a nem állami entitások birodalmává válik. "591 Az innováció nem
mindig jó dolog; ez tette a "hálózati támadást ... szó szerint háziiparrá. "592
Ugyanaz az innovatív nyitott kapu, amely számos startupot hajtott, növeli "a
nem állami szereplők hatalmi potenciálját. "593 Valóban, azt lehet állítani, hogy a
számítógépes vírus és a kiberfegyver között az egyetlen különbség a felhasználó
szándéka. Bár a kommentátorok azzal érveltek, hogy az államoknak kellene
felelősséget vállalniuk saját állampolgáraik tevékenységének megfékezéséért, ez
kevés választ ad a hihető tagadhatóság problémájára. 594
Végül, de nem utolsósorban a kiberfegyverek olyan fegyverek, amelyek
olyan módon ássák alá a területet, ahogyan más fegyverek nem. Más
fegyvereknek fizikailag át kell lépniük egy nemzetközi határt, és a határ átlépése
után erőt vagy erőszakot kell alkalmazniuk. A kiberfegyverek bárhonnan
behatolhatnak és megtámadhatják a fizikai

590

Például Xavier Aaronson, "The DIY Engineer Who Built a Nuclear Reactor in His Basement",
Motherboard
,2014.augusztus 27.http://motherboard.vice.com/read/the-diyengineer-who-built-a-nuclear-reactor-in-his-base ment.
591
Gompert & Saunders, A hatalom paradoxonja, 131, 117.
592
Id. 133.
593
Betz & Stevens, Cyberspace and the State, 11.
594 Lásd például Gompert & Saunders, Paradox of Power, 117 és Sofner et al., "Cyber Security
and International Agreements", 190.
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a támadó állam területén kívül eső infrastruktúrát.

Ezt láthattuk a Stuxnet-

támadás esetében, mivel ez egy olyan támadás volt, amelyet Iránban vezettek be,
és a vírus globális helyszíneken lévő szerverekre jelentett vissza. Az államoknak
nincsenek jogi mechanizmusaik az efemer és helyfüggetlen fegyverek
korlátozására, és ennek következtében a leszerelés és az elrettentés mint a
fegyverek terjedésének lassítására szolgáló mechanizmusok hatástalanok, mivel
attól a feltételezéstől függnek, hogy az államok ellenőrzik határaikat és az azokon
belüli fizikai erőszak mechanizmusait.
A kiberfegyverek bizonytalanságot teremtenek, a bizonytalanság pedig
ellentétben áll az ellenőrzéssel. Valójában, ahogy fentebb a Stuxnet esetében
láttuk, "a kibertámadás lényege, legalábbis részben, a bizonytalanság
növelése".595 Ezek a fegyverek hatástalanná teszik a határt, mint földrajzi jelzőt,
mind az ellenőrzésükben, ahogy itt láttuk, mind pedig a használatukban, ahogy a
Stuxnet esetében láttuk. Ez azt jelenti, hogy az államok a kibertéren keresztül
képesek túllépni saját földrajzi határaikon, ami több lehetőséget biztosít
számukra a politika és a konfliktusok folytatására. E fejezet utolsó szakasza azzal
foglalkozik, hogy a kiberkonfliktusok hogyan képesek kiszakítani a nemzetközi
politikát a földi kötöttségekből.

III. Konfliktus feketében
2014 májusában az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma
(USDoJ) vádat emelt öt állítólagos kiberbűnöző ellen. Ez önmagában nem
feltétlenül volt újszerű esemény, de a megvádolt személyek újszerűek voltak. A
vádirat a Kínai Népi Felszabadító Szolgálat öt tagja ellen szólt.
595

McDermott, "Decision Making Under Uncertainty", 229.
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Hadsereg (PLA), akik Kínában tevékenykedtek és tartózkodtak. 596 Az USDoJ azt
állította, hogy ezek a személyek gazdasági kémkedést követtek el a kibertérben.
Maga a vádirat az Egyesült Államok és Kína közötti, az online kémkedés
határairól szóló civakodás lázát jelezte. Ebben a diplomáciai patthelyzetben az
Egyesült Államok azzal érvelt, hogy Kína megsérti a nemzetközi jogot azzal, hogy
gazdasági előnyökért kémkedik vállalatok után, és szellemi tulajdont lop el.

597

Miközben azonban az Egyesült Államok aggodalmait hangoztatta, Edward
Snowden dokumentumok sokaságát szivárogtatta ki, amelyek felfedték az
Egyesült Államok saját kémkedési törekvéseit. 598 Amikor Kína felháborodott, az
Egyesült Államok meghúzta a határt a diplomáciai kémkedés és a gazdasági
kémkedés között.

599

Az USDoJ vádiratának célja az volt, hogy megerősítse az

Egyesült Államok által szorgalmazott nemzetközi normát.
Az Egyesült Államok szándékaival ellentétben a vádirat a kibertérben való
állami fellépéssel kapcsolatos hatalmas bizonytalanságokat erősítette. A
büntetőjogi szankciók mindenekelőtt azt mutatják, hogy az Egyesült Államok
képtelen megállítani az ilyen akciókat. Bár minden bizonnyal inkább diplomáciai
felkiáltójelnek szánták, meg kell jegyezni, hogy hacsak a vád alá helyezett
személyek egyike sem

596

U.S. v. Wang et al. - vádirat (W.D. Penn. 2014).
Joel Brenner,"GrayMatter",
ForeignPolicy
,2013.március
8.http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/03/08/gray_matter és U.S. v. Wang, para. 5.
598Az eredeti Snowden-kiszivárogtatás valójában egy kiberháborúról szóló elnöki rendelet volt,
amelynek közzététele egybeesett az USA és Kína vezetői közötti találkozóval. Rory Carroll,
"Barack Obama and Xi Jinping Meet as Cyber-Scandals Swirl," The Guardian, 2013. június 8.,
sec. Amerikai hírek,
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/08/obama-xi-jinping-meet-cyberscandals és a
Fehér Ház, "PPD-20: U.S. Cyber Operations", 2013. január. Az Egyesült Államok panaszait a
Stuxnet-művelet is bonyolította. Zetter, Countdown to Zero Day (Visszaszámlálás a nulladik
napig), 369.
599 A nemzetbiztonsági célú kémkedés a nemzetközi jog szerint általában jogszerűnek tekinthető.
Gompert & Saunders, A hatalom paradoxona, 140-141. De lásd Snowden, "Tanúvallomás az
Európai Unió Parlamentje előtt", 8. (azt állítva, hogy a gazdasági kémkedés az USA "fő célja").
597 Lásd még
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beteszi a lábát az Egyesült Államokba, tehetetlen az általa hivatkozott törvények
betartatására. Valójában a vádirat, távolról sem egy pont hangsúlyozását, hanem
inkább azt a szorongást látszik felfedni, hogy az Egyesült Államok képtelen
megfékezni a kínai hackerek információáramlását. A diplomácia, a kémkedés és
a konfliktus morfondírozó természetét is feltárta.

600

Ezek katonai műveletek

voltak? Kémkedés? Vagy egyszerűen csak bűncselekmények voltak?
Az online állami fellépés okozta homályos helyzet nagyrészt a fent említett
hozzárendelési problémákból fakad. Az államoknak az a képessége, hogy
hatékonyan el tudják rejteni kiberműveleteiket, nagy mozgásteret biztosít
számukra az e téren való fellépéshez, ami alacsony belépési költségekkel párosul.
601

Ezt azért fontos átgondolni, mert a háború területének megváltoztatásával

megváltoztatja azt a teret, amelyben a nemzetközi politika kibontakozik.
Leegyszerűsítve, az államok a nemzetközi fórumokon diplomáciai úton (itt
mindenre gondolunk, ami nem háború, beleértve a szankciókat is) vagy fegyveres
konfliktus útján követhetik céljaikat. A nemzetközi jog egy olyan
mechanizmusként szolgál, amely az államokat a diplomáciai cselekvés keretein
belül tartja érdekeik érvényesítésére, ezért az Art. A 2. cikk (4) bekezdése a
nemzetközi jog középpontjában álló egyensúlyt teremti meg azáltal, hogy a
nemzetközileg elfogadott határokat átlépő erőszakra összpontosít. A kibertér
rövidre zárja ezt az egyensúlyt, mivel megszünteti a határ akadályát és az
azonosításmegfelelő kockázatát. Az
államoknak most már van egy harmadik lehetőségük is, hogy
céljaikelérése érdekében a kibertéren
keresztül lépjenek fel.

Ezt aharmadik lehetőséget az jellemzi,

hogy egyszerre van lehetőségük erőszak alkalmazására és tartózkodásra.
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George R. Lucas Jr., "Can There Be an Ethical Cyber War?", in Conflict and Cooperation in
Cyberspace: The Challenge to National Security, szerk. Panayotis A. Yannakogeorgos and Adam

B. Lowther (Boca Raton: Taylor & Francis, 2013), 201
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fegyveres konfliktusból. A nemzetközi politikát ennek eredményeképpen most
már a földrajzon keresztül lehet közvetíteni a kibertérben.
Ez a Sony Pictures 2014 novemberében először nyilvánosságra került
hackertámadásában is megmutatkozik.602 A kifinomult hackertámadás a Sony
Pictures belső hálózatának nagy részét érintette, és a vállalat belső információi
(köztük olyan elemek, mint a személyzeti nyilvántartások, e-mailek és kiadatlan
filmek) kezdtek kiszivárogni a nyilvánossághoz. 603 A támadást hamarosan a The
Interview című film közelgő bemutatójához kapcsolták, amely egy komikus
paródia két amerikairól, akik meggyilkolják Kim Dzsung Unt, és feltételezték,
hogy a támadásnak észak-koreai kapcsolatai vannak. Amikor a Sony dacolt Az
interjú bemutatásával, a hackertámadás terrorfenyegetéssel párosult, aminek
következtében a Sony visszavonta a bemutatót, bár a filmet később online és
több moziban is bemutatták.
bejelentette,

hogy

a

604

támadást

Két nappal később, december 19-én az FBI
Észak-Koreának

tulajdonítja,

spekulációkat folytattak e tulajdonítás megalapozottságát illetően.

bár
605

nagy

Obama

elnök a
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Aly Weisman, "A Sony hackerbotrány őrült eseményeinek idővonala", Business Insider,
2014.december
9.http://www.businessinsider.com/sony-cyber-hack-timeline-2014-12.
603 Id.
604 Valerie Richardson, "Sony kills 'The Interview' after North Korea hack, terror threat," The
Washington Times, 2014. december 17,
http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/17/sony-kills-the-interview-afternorth-korea-hack-te/?page=all
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FBI sajtóosztály, "Update on the Sony Investigation," Dec. 19, 2014,
De
http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/update-on-sony-investigation .
lásd Robert M. Lee, "The Feds Got the Sony Hack Right, But the Way They're Framing It Is
Dangerous, "
Wired,
January10,2015,http://www.wired.com/2015/01/feds-got-sony-hack-rightway-theyre-framing-dangerous/ ; Bruce Schneier, "Attributing the Sony Attack," Schneier on
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2015. január 2-án szankciókat vezetett be Észak-Koreával szemben, ami az első
alkalom, hogy kibertámadásra válaszul szankciókat alkalmaztak.

606

E

megpróbáltatás során a támadás jellege és kiterjedése miatt többdimenziós
fenyegetésnek számított, amely megkérdőjelezte a kényszerítő intézkedések
elfogadott jellegét a nemzetközi téren.
A kezdeti hackert a The Guardians of Peace (GOP) hackercsoportnak
tulajdonították.

607

Ezt

a

hacket

kezdetben

egy

vállalat

elleni

kiberbűncselekménynek tekintették, ami azt jelenti, hogy az alapvető biztonsági
aggály a Sony hálózatának biztonsága volt. 608 Bűncselekményként a bűnöző az
államnak tartozik felelősséggel, de a hangsúly magára a magánhálózatra
helyeződik. A Sony elleni hackelés eleinte valóban bűncselekménynek tűnt, mivel
a hackerek megpróbálták megzsarolni az egyes alkalmazottakat, hogy személyes
adataik ne kerüljenek nyilvánosságra.

609

Nem sokkal ezután azonban a

biztonsági kutatók olyan nyomokat kezdtek találni, mint például a koreai nyelvi
csomagok, amelyek a hackelést Észak-Koreával hozták összefüggésbe. Az
Egyesült Államok kormánya, és különösen az FBI némileg ellentmondásos
lépésként

a

támadást

Észak-Koreának

tulajdonította,

így

a

hack

a

nemzetbiztonsági narratíva középpontjába került. Ez egyben a cselekményt a
bűncselekmény spektrumából a nemzetközi kapcsolatok spektrumába helyezi át,
és ennek eredményeképpen az Egyesült Államok szankciókat bocsátott ki az
észak-koreai rezsimmel szemben.

k- fontosabb, mint a megtorlás/

.Az ellentmondás kiemeléséhez lásd a Sony Hack
Attribution Generator-t a http://sony.attributed.to/ oldalon.
606
White House, Executive Order -- Imposing Additional Sanctions with Respect to North
Korea
(2015.január2)
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607
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Id. Weisman megjegyzi, hogy a fenyegetések közvetlenül a Sony alkalmazottait érték.
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Felületesen nézve az USA fellépése ebben az incidensben a nemzetközi
kormányzás kontextusában szokásosnak tűnhet, de közelebbről olvasva számos
olyan bizonytalanságot fedezhetünk fel, amelyek azt mutatják, hogy a határokat
új tartalommal kódolják át. Amint fentebb említettük, az FBI tulajdonítását a
biztonsági kutatók hevesen vitatták, de számos felfedezés azt mutatja, hogy még
ha Észak-Korea volt is a fő bábjátékos, a hackelésben részt vevő szereplők egy
nem állami szereplőkből álló, globálisan elosztott csoport volt. A Lizard Squad
hackerszervezet például észak-koreai felbérelt kibervállalkozóként vagy esetleg
zsoldosként is részt vehetett a hackelésben.

610

Az attribúció kérdése olyan

útvesztőbe vezet, ahol a nemzetközi konfliktus forrása területileg már nem
határozható meg egyetlen helyszínre. A felhasznált képességek vagy fegyverek
elosztott, digitális szellemfegyverek, amelyek megnehezítik a válaszadást, ha a
támadás földrajzi forrása területileg eltér a támadás helyszínétől, jelen esetben
Észak-Koreától, illetve a kibertértől.
A második kétértelműség a támadás jellege. A támadás a tényeket
tekintve újszerű a "nemzetközi incidens" szempontjából, így érdekes érintkezési
pont annak megértéséhez, hogy a kibertér hogyan változtatja meg a nemzetközi
teret. Észak-Korea olyan technológiát vásárolt, amely lehetővé tette számára,
hogy megtámadjon egy amerikai szórakoztatóipari magánvállalatot, hogy
megpróbálja leállítani egy film bemutatását az Egyesült Államok területén, és a
támadás elnöki szintű választ váltott ki az Egyesült Államokban. A nemzetközi
kormányzás tekintetében,
a Sony elleni támadás nehéz minősítési kérdéseket vet fel. Ha a forrás a
Diaconescu, "Belső munka: DigitalTrends
,2014.december 14.,http://www.digitaltrends.com/computing/lizard-squad-andex-sony-employees-likely-involve d-in-hack/
.
610 Adrian
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a támadás valóban Észak-Koreában történt, biztosra vehető, hogy a hadseregük
is érintett, így azt gondolhatnánk, hogy ez az eset hasonlít a fent említett PLA
esethez. Az alkalmazottak személyes adatait, valamint vállalati információkat és
szellemi tulajdont loptak el és tettek közzé az interneten. Ez a PLA vádiratában
vádolt gazdasági kémkedés minden jegyét magán viseli. Az Egyesült Államok
azonban más választ választott, ami azt jelzi, hogy ezt a kiberincidenst más
kategóriába kívánják sorolni, amely túlmutat a hazai büntetőjogon, amely
általában az államoknak a területi határaikon belüli kémkedéssel szemben
biztosított jogorvoslati lehetőség. Az Észak-Korea elleni szankciókat elrendelő
elnöki

rendelet

alkalmazása

az

Egyesült

Államok

nemzetbiztonságával

kapcsolatos fokozott aggodalomra utal. Az elnöki rendelet ugyanis kimondja,
hogy
Észak-Korea kormányának provokatív, destabilizáló és elnyomó
intézkedései és politikája, beleértve a 2014 novemberében és
decemberében végrehajtott, a kibernetikai eszközökkel kapcsolatos
romboló, kényszerítő jellegű tevékenységeket, az ENSZ BT 1718., 1874.,
2087. és 2094. sz. határozatát sértő tevékenységeket, valamint az emberi
jogok súlyos megsértését, folyamatos fenyegetést jelentenek az Egyesült
Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és gazdaságára611.
Természetesen két tényező is fokozta az amerikai válaszlépéseket ebben az
incidensben. Az első az, hogy az észak-koreai akciók célja a szólásszabadság
megtagadása volt, ami az USA szerint alapvető emberi jog, a második pedig a
filmet

bemutató

színházak

elleni

további

fenyegetés

fizikai

terrorcselekményekkel. 612

611 Fehér

Ház, Végrehajtási rendelet -- További szankciók bevezetése Észak-Koreával szemben.
Sneed, "Sony Hack Takes Darker Turn", US News & World Report, 2014. december 17,
http://www.usnews.com/news/articles/2014/12/17/sony-hack-takes-darker-turn-with-intervi
ew-terrorfenyegetés.
612 Tierney
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Ennél is érdekesebb kérdés lehet azonban, hogy az észak-koreai
hatóságok hogyan képzelték el a tetteiket. A rezsim köztudottan átláthatatlan,
így nem valószínű, hogy valaha is teljes mértékben megérthetjük, hogy milyen
logika mentén történtek ezek az akciók. Az észak-koreai akciók jól mutatják,
hogy a kibertér hogyan változtatja meg a nemzetközi fellépés tartalmát. A
kibertér nélkül Észak-Korea a diplomáciát vagy a konfliktust választhatta volna.
Ha a diplomáciát választják, számos békés lehetőségük van, többek között
tárgyalni az Egyesült Államokkal, szankciókat bevezetni az Egyesült Államokkal
szemben, vagy szankciókat bevezetni a Sony vállalat ellen. Ezek a lehetőségek
arra irányulnak, hogy egy másik országot közvetett, az adott ország területi
határain kívül eső intézkedésekkel kényszerítsenek ki változást. Ebben az
esetben Észak-Korea beláthatja, hogy ezek a lehetőségek a nemzetközi
közösségen belüli viszonylagos hatalma miatt vagy nem járnak sikerrel, vagy
hatástalanok. Azt is láthatja, hogy az Egyesült Államok határain belüli közvetlen
akció, azaz konfliktus formájában történő fellépés szintén nem elérhető opció a
relatív katonai ereje miatt.

613

A kibertér lehetővé tette Észak-Koreának, hogy

megkerülje ezt a döntést, mivel a kibertér földrajzán keresztül egy harmadik útra
is képes volt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a Stuxnet mint kényszerítő
akció hasonlóságait. A Sony hackelése egy másik olyan helyzetet illusztrál,
amelyben egy állam képes volt olyan közvetlen akciókat végrehajtani, amelyek
beavatkoznak egy állam "politikai függetlenségébe" anélkül, hogy a "területi
integritás" árulkodó megsértését jelentenék.614

A

Sony hackelése egy másik

helyzetet is illusztrál.

613

Például Isaac Fish, "Could North Koreans Ever Really Invade America?", Foreign Policy

,November21,2012,https://foreignpolicy.com/2012/11/21/couldnorth-koreans-ever-really-invade-america/
.
614 Az ENSZ Alapokmányának 614. cikke. 2(4). Természetesen a szövegezők ezt a két kifejezést
egymástól elválasztottnak tekintették, de nehéz elképzelni olyan erőszak alkalmazását, amely a
politikai függetlenséget fenyegeti anélkül, hogy a Cyber előtt álló állam területi integritását
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sértené. Természetesen a 2. cikk (4) bekezdése szintén illegálisnak kódolja az "erőszakkal való
fenyegetést", ami azt jelenti, hogy a jogellenesség nem függ az egyszerű behatolástól a
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A Stuxnethez hasonlóan a Sony hackertámadása is kérdéseket vet fel az
51. cikk szerinti önvédelem küszöbértékeivel és a nemzetközi humanitárius jog
alkalmazásával kapcsolatban.

615

Mindezek a struktúrák, amelyek célja, hogy az

állami fellépést a diplomácia területére korlátozzák, a múltbeli konfliktusok
során tapasztalt eredendő területi jellegtől függenek. A harmadik cselekvési út
lehetőséget ad az államoknak arra, hogy földrajzi mozgás nélkül túllépjenek a
területükön, és közvetlenül találkozzanak az ellenfél állam terével. A Sony és
Észak-Korea közötti hack egyike azon példák egyre növekvő számának, amelyek
azt mutatják, hogy a nemzetközi térbeli kontextus, amelyben a nemzetközi
kibontakozik, hogyan alakul át az alternatív földrajzok erőltetésével, és rávilágít
arra, hogy a kibertér természete hogyan kérdőjelezi meg a nemzetközi teret
formáló alapfeltevéseket.

*****
Ez a fejezet bemutatta, hogy a kibertér bevezetésével hogyan alakul át az
állam fizikai területi terére épülő kormányzási rendszer. Ez az érvelés annak
bemutatására épül, hogy a területi határok többé már nem "zárják be a háborút",
ahogyan azt az Art. 2(4). Más szóval, a nemzetközi rendszer rosszul van
felkészülve arra, hogy olyan szabályozási mechanizmusokat hozzon létre,
amelyek gátolják és ellenőrzik az állami fellépést a kibertérben, nem is beszélve a
számtalan más szereplőről, amelyek ilyen erőszakot alkalmazhatnak.

egy másik állam területe. Mivel azonban, mint fentebb említettük, ahhoz, hogy a kiberfegyverek
hasznosak legyenek, titkosnak kell lenniük, ezért a kibererőszakkal való fenyegetés is
valószínűtlen.
615 Lásd általában: David D. Schmitt, "Cyber Operations in International Law: The Use of Force,
Collective Security, Self-Defense, and Armed Conflict," in Proceedings of a Workshop on
Deterring Cyberattacks: Informing Strategies and Developing Options for U.S. Policy, 2010,
151.
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A nemzetközi tér változásának témája a következő két fejezetben bővül,
amelyek a jogi és politikai térrel foglalkoznak. Számos altéma is nyilvánvalóvá
válik, amelyeket érdemes megjegyezni az elemzés előrehaladtával. Először is, az
Egyesült Államok fellépésének szerepét magyarázó mechanizmusként használják
majd ezekben a fejezetekben.

Ennek két oka van.

Először is, az Egyesült

Államokban született az internet, és itt található az internet fizikai, alkalmazási
és tartalmi rétegeinek nagy része. Mint ilyen, különösen értékes a kibertérben
történő normateremtés, illetve annak hiánya vizsgálatában. Másodszor,
remélhetőleg a különböző amerikai intézkedések összehasonlítása feltár egyfajta
skizofréniát az amerikai politikában, amely azt jelzi, hogy a kibertérrel mint
valami területen kívüli dologgal tisztában vannak, de saját területiségük miatt
képtelenek koherens nemzetközi politikát kialakítani.
A második téma a tulajdonítás. Az a képesség, hogy egy cselekvést egy
szereplőre lehessen visszavezetni, a fejezetek során mindvégig visszatér. A
személyazonosság elrejtését lehetővé tevő technológiával a 8. fejezetben a
titkosítási technológiák vizsgálata foglalkozik. A tulajdonítás vagy annak hiánya
kritikus fontosságú annak megértésében, hogy a kibertér hogyan teszi lehetővé
az egyének és szervezetek számára, hogy túllépjenek saját földrajzi területükön,
és részt vegyenek más földrajzi területeken.
Végezetül, egy itt már utalt téma, amely a következő két fejezetben még
nyilvánvalóbbá válik, a nem állami szereplők szerepe és sokfélesége, valamint az
a képességük, hogy a kibertér földrajzában közvetlenül az államokkal szálljanak
szembe. Ez a fejezet kiemelte az állam azon képességét, hogy el tud vegyülni a
nem állami szereplők zajában, és a továbbiakban ezt a témát a nem állami
szereplők azon képességének szempontjából fogjuk tárgyalni, hogy a nemzetközi
színtéren kívül is képesek globálisan részt venni.
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fejezet Szabványosító
hatóság

1975-ben az Egyesült Államok és a Szovjetunió küldetést indított egy
Apollo-modul és egy Szojuz-modul dokkolására. 616A küldetés egy gondosan
megszervezett tudományos küldetés volt, amely azt hivatott megmutatni, hogy a
békés célú tudomány hogyan képes áthidalni az ideológiai szakadékokat, és a két
nemzet közötti enyhülést volt hivatott elősegíteni

.A küldetés politikai

szempontból való hatékonysága egy másik nap története. A cél itt az, hogy a
missziót övező narratíva egy kis mellékszálából kiemeljünk valamit. Mindkét
államnak megvolt a saját dokkoló rendszere, amely technikailag mindkettő egy
női oldalra támaszkodott, amely a dokkoló berendezés férfi oldalát fogadta,
hasonlóan a

fejhallgató-csatlakozóhozA feszült politikai légkörben

egyik fél sem akart a másikdokkolórendszerének női oldalává válni. Ennek
eredményeként a két ország egy androgün dokkolórendszert fejlesztett ki, amely
önmagával is együttműködő volt. 617 A lényeg itt nem az, hogy kiemeljük az
ezekben a kifejezésekben rejlő nőgyűlöletet.
és a hidegháborús politika, amely a nemzetközi kapcsolatok folytatása
diskurzus, amely a dominanciát gyakran férfiként jellemzi.

618

Ehelyett arra kell

rámutatni, hogy a szabványosított dokkolási mechanizmus, amely tisztán
technikai specifikáció, nagy politikai tartalmat hordoz. A szabvány létrehozza

616

Lásd Debbora Battaglia, "A vendégszeretet letartóztatása: a "kézfogás esete a térben","
Journal of the Royal Anthropological Institute, v. 18/1 (2012. június) S76-S89.
617
Id. at S82.
618 Lásd általában Charlotte Hooper, Manly States: (New York: Columbia University Press 2001).
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a technikai átjárhatóságot, de a technikai szabvány politikai tartalommal bír,
mivel az állam és az állam közötti kommunikáció közvetítőjévé válik. Az ApolloSzojuz misszióban a technikai kapcsolat kérdése volt az, amely meghatározta az
érintett államok paritását, amikor kvázi területeiket közel hozták egymáshoz. 619
Általában a szabványosítás kérdései akkor merülnek fel, amikor az
államok már közel vannak egymáshoz, és a nemzetközi távközlésnek hosszú
története van az ilyen szabványok kidolgozására szolgáló nemzetközi irányítási
mechanizmusok terén.
a

távközlési

620

Az ITU mint a világ legrégebbi nemzetközi szervezete

szabványokkal

kapcsolatos

nemzetközi

együttműködés

és

koordináció örökségét képviseli. 621 Egyedülálló történelmet is felvázol, amelynek
révén a nemzetközi jogot úgy alakították ki, hogy az összekapcsolhatósággal
szemben az összekapcsolhatóságot előnyben részesítve elkerülte a kényes
tartalmi kérdéseket. Az, hogy az államok folyamatosan képesek tárgyalni és jogot
elfogadni a távközlés területén, vitathatatlanul felkészítené a nemzetközi
irányítási rendszert az internet és a kibertér szabályozására, de nem ez a helyzet.
Ez a fejezet ezt a jelenséget vizsgálja, és azzal érvel, hogy a kibertér fejlődése az
államot mint központi kormányzati szereplőt delegitimálta a szféráján belül. A
következőkben

kell jegyezni, hogy az Apollo-Szojuz számára kifejlesztett androgün rendszer jelentős
fejlesztésnek bizonyult, amely hatással volt a későbbi
rendszerekre.
Jelentős, hogya nemzetközi dokkolási rendszer szabványa is androgün rendszer
.International Docking
SystemStandard,InterfaceDefinitionDocument,RevisionD(April30,2015)http://www.in
ternationaldockingstandard.com/download/IDSS_IDD_Revision_D_043015.p df. Vitatható,
hogy az ilyen rendszerek fontos újítást jelentenek, amelyek lehetővé teszik az államok számára,
hogy jobban teljesítsék az űrhajósok megmentéséről, az űrhajósok visszatéréséről és a világűrbe
indított tárgyak visszatéréséről szóló megállapodás (1968. december 3.) szerinti
kötelezettségeket.
620 A
szabványosításról lásd általában Jayakar, "Globalization and the Legitimacy", 721-722.
621 Egy másik példa a nemzetközi szabványügyi testületre a Nemzetközi Polgári Repülési Hatóság.
Lásd általában a polgári repülésről szóló egyezményt (1944. december 7.).
619 Meg
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azzal is érvelnek, hogy ennek a delegitimációnak fontos része a nemzetközi
jogban előirányzott beleegyezés aláásása.
Ezen érvek felépítéséhez ez a fejezet először is megvizsgálja az ITU
nemzetközi távközlésre vonatkozó törvényhozási és szabályozási hatáskörének
jellegét. Ez a szakasz az ITU történeti áttekintését adja, majd megvizsgálja az
államok legutóbbi erőfeszítéseit az ITU hatáskörének az internetre való
kiterjesztésére. A következő szakasz az Internet Engineering Task Force (IETF)
és az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
vizsgálatán keresztül a globális, több érdekelt fél részvételével történő
kormányzás fejlődését vizsgálja. Az utolsó szakasz a kibertérben működő
vállalati közvetítők tendenciáját és irányító testületként való működésüket
vizsgálja.

I. Káros zavarás
Az államok közötti összeköttetés távközléssel történő megkönnyítésének
igénye egyidős a távíróval, és az ITU is ebből az időszakból származik, mivel
először Nemzetközi Távírószövetségként jött létre.

622

A távírótechnológia

hasznossága azonnal nyilvánvaló volt, de az államok biztosítani akarták, hogy a
technológiát

a

határaikon

való

áthaladáskor

ők

irányítsák.

Ennek

eredményeképpen az ITU olyan szervezetként alakult ki, amely a határokon
átnyúló távközlésre vonatkozó szabványokat és szabályokat dolgozott ki,
amelyek lehetővé tették az országok közötti összeköttetést. Ez a rendszer
elsődlegesen az államoknak adott ellenőrzést a távközlés felett azokon a
csomópontokon, ahol a fizikai infrastruktúra keresztezte az országukat.
622

Codding, "A Nemzetközi Távközlési Unió", 501.
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határok. Az ITU célja "a békés kapcsolatok, a népek közötti nemzetközi
együttműködés, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése
hatékony távközlési szolgáltatások révén", ami a nemzetközi kormányzás számos
központi kérdését tükrözi. 623
Ez a stratégia jól működött a vonalas kommunikáció, például a távíró és a
telefon esetében, de a műsorszórás új kihívásokat jelentett, mivel a
rádióhullámok nem igazodnak az államhatárokhoz. Ennek eredményeként a
nemzetközi közösségben sok vita alakult ki arról, hogy a rádióhullámokon
keresztül a határokat átlépő tartalmakért való nemzetközi felelősség milyen
természetű legyen. Erre utalnak a hidegháború idején a rádiópropagandával
kapcsolatos szovjet panaszok624 , valamint az ENSZ Közgyűlése által a
közvetlen műsorszórás elveinek ellentmondásos elfogadása.

625

Az ITU ismét

elkerülte, hogy kapcsolatba kerüljön a tartalom kérdésével, amikor elfogadta az
elektromágneses

frekvenciák

nemzetek

általi

nemzetközi

használatának

összehangolására vonatkozó politikát, hogy megakadályozza a műsorok közötti
káros interferenciát.

626 A

közelmúltban az ITU-n belül megindult egy olyan

mozgalom, amely a fejlődő államoknak nagyobb hozzáférést kívánt biztosítani a
nemzetközi távközlési fejlesztési forrásokhoz.

627

Természetesen

a

nemzetközi

kapcsolatok területén egy állam segélyek folyósítását nagymértékben tompítják
az állam politikai céljai. Az ITU ismét elkerülte a tartalmi kérdéseket azzal, hogy
olyan részleget alakított ki, amely az ilyen fejlesztések mellett érvelt, de a jogi
tartalmat a kétoldalú vagy regionális

623

A Nemzetközi Távközlési Unió alapszabálya, preambulum.
Eppenstein & Aisenberg, "Radio Propaganda", 154.
625
Lásd Lyall & Larsen, Space Law, 256-269 és UNGA, "DBS Principles".
626
A Nemzetközi Távközlési Unió Alapokmánya, Art. 1.2(b), Art. 45.; Eppenstein & Aisenberg,
"Radio Propaganda", 154.
627 Codding, "The International Telecommunications Union", Denver Journal International
Law & Policy 505.
624
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megállapodások.

628

Held azt állítja, hogy az ITU-hoz hasonló technikai

nemzetközi szervezetek "élesen körülhatároltak" annak érdekében, hogy
"politikailag ne legyenek kivételezhetők".629 Az ITU esetében a tevékenységét az
összekapcsolás megkönnyítésére és a használat koordinálására korlátozták.
Itt két kulcsfontosságú észrevételt kell tenni. Először is, az ITU az
államokból, mint a politikai test alapvető egységéből álló testület,630 és az ITU
legitimitása, akárcsak más nemzetközi szervezeteké, az "állami szuverenitásból"
fakad."631

Az

ITU-ban a szavazatokat egy az egyben osztják ki, és bár a nem

kormányzati szereplők számára biztosított a tanácskozásokon való részvétel,632
az állam az elsődleges hatalom birtokosa az ITU nemzetközi koordinációs
fórumán, ami azt jelenti, hogy az általa elfogadott nemzetközi normák "a hazai
struktúrák és a hazai normák szűrőjén" keresztül érkeznek.633 Az ITU
szerződésen alapuló szervezet, és mint ilyen, a nemzetközi kormányzás
logikájából fakad, amely újrafogalmazza a nemzetközi koncepciót a
világ.
Másodszor, az ITU nemzetközi jogot és politikát alkot. Az ITU eredményei
különböző dokumentumokból állnak, és ezek között vannak jogi és szakpolitikai
dokumentumok is. Az ITU, mint a nemzetközi távközlés szabályait elfogadó
nemzetközi testület, olyan határozatokat fogad el, amelyek a távközlési
technológiák által felvetett kérdések kezelésének saját irányvonalát jelölik ki.
Tovább
fontos, hogy az ITU rendszeresen ülésezik, hogy frissítse a szabályokat, amelyek a
628 Lásd

a Nemzetközi Távközlési Unió Alapokmánya, Art. 21.
Held, Democracy and the Global Order, 109.
630
A Nemzetközi Távközlési Unió alapszabálya, Cikk. 2
631
Jayakar, "Globalizáció és a legitimitás", 717.
632
Id. 728-729. o. DeNardis, The Global War for Internet Governance, 33.
633
Finnemore & Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change", 893.
629
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Rádiószabályzat. A Rádiószabályzat a műszaki szabványokat tartalmazó
szerződés, amely a tagok között kerül megtárgyalásra, és amely meghatározza a
nemzetközi műsorszóró távközlés összehangolásának rendszerét. Az ITU által
elfogadott szabályok kötelező erejű nemzetközi kötelezettségek, amelyek
közvetlenül az államokra, nem pedig a távközlési szolgáltatókra vonatkoznak. Az
ITU tulajdonképpen a tagállamoktól függ, hogy szabályait a hazai szereplőkre
kötelező nemzeti szabályozás révén működőképessé tegyék. A szabályozás ennek
következtében az elfogadott szabályok állami részes feleinek beleegyezésén
alapul. Mint a nemzetközi távközlési tevékenységek összehangolásában illetékes
és bizonyítottan eredményes nemzetközi jogalkotó testület, úgy tűnik, hogy az
ITU jó helyzetben lenne ahhoz, hogy kiterjessze kormányzati hatáskörét az
internetre, amely könnyen beleillik a nemzetközi távközlés
fogalommeghatározásába, amely a következő: "[a] minden olyan átvitel,
sugárzás vagy vétel, amely az internetre vonatkozik".
jelek, jelek, írások, képek és hangok, illetve bármilyen jellegű hírszerzési adatok
vezetékes, rádiós, optikai vagy más elektromágneses rendszereken keresztül. "634
A

szóban forgó technológia pontosan az a fajta technológia, amelynek határokon

átnyúló koordinálására az ITU-t kifejlesztették, de az ITU nem tudott közvetlen
ellenőrzést gyakorolni a kibertérben. Ehelyett inkább az érdekelt felek egyikének
szerepét töltötte be a kibertér irányításában. Ez részben azoknak a történelmi
körülményeknek köszönhető, amelyek miatt
az információs technológiák irányításátmásszervezetek

"uralták"635
Az ITU-nak ez a képtelensége arra, hogy hatékonyan kiterjessze
hatáskörét, jól látható az eljárás eredményeiből, hogy a legutóbbi
meghatalmazotti értekezleten

214
634
635

Rádiószabályzat (2012) Art. 1.3
Jayakar, "Globalizáció és a legitimitás", 719.

215

2014-ben a koreai Busanban tartott konferencia (PP-14). Ezt a találkozót a
médiában az ITU internet feletti hatalomátvételre figyelmeztető pletykák előzték
meg, amelyek az ENSZ által az internet irányításának lehetséges átvételéről
szóló, már kialakult "médianarratívát" idézik.

636

Ezeket a szalagcímeket az

Orosz Föderáció és más államok azon álláspontja váltotta ki, hogy az ITU-nak
nagyobb ellenőrzést kellene gyakorolnia az internet felett.

637 Az

államok ezen

blokkjának ezt az álláspontját széles körben a szabad és nyílt internetet
fenyegető veszélyként értelmezték. Az Egyesült Államok például úgy jellemezte a
javaslatokat, mint olyan mechanizmusokat, "amelyek felhatalmazást adhattak
volna az ITU-nak felügyeleti vagy adatvédelmi kérdésekben; gátolták volna az
adatok szabad áramlását; szabályozták volna az internetes tartalmakat és
szolgáltató cégeket; alááshatták volna a több érdekelt fél részvételével zajló
folyamatot; vagy felszólították volna az ITU-t, hogy dolgozzon ki nemzetközi
szabályozást ezekben a kérdésekben. "638 Az ENSZ-szel szemben azonban többről
volt szó, mint a rovott gyanakvásról. A nemzetközi jog termékeként az ITU-nak
ki kellett volna terjesztenie a nemzetközi kormányzás logikáját a kibertérre, hogy
hatékonyan szabályozhassa mechanizmusait. Ez olyan intézkedések elfogadását
jelentené, amelyek lehetővé teszik a határokon átnyúló összekapcsolódást,
ugyanakkor elkerülnék, hogy a kommunikáció tartalmával kapcsolatos vitákba
keveredjen.

Ez lehetővé tenné az államok számára, hogy az ITU fórumán

keresztül olyan műszaki szabványokat fogadjanak el, amelyek megkönnyítik a
nemzeti tartalomellenőrzést. Az ilyen szabványok növelnék az államok
hatáskörét a határaikra belépő kommunikáció cenzúrázására, ellenőrzésére,
vagy a határaikra belépő kommunikáció kíméletes kezelésére.
636

DeNardis, The Global War for Internet Governance, 33.
Samantha Dickinson, "How Will Internet Governance Change after the ITU Conference?",
TheGuardian
,November7,2014,sec.Technológia,
http://www.theguardian.com/technology/2014/nov/07/how-will-internet-governance-chang
e-after-the-itu-konferencia.
638 United States Department Of State, "Outcomes from the International Telecommunication
637
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Union 2014 Plenipententiary Conference in Busan, Republic of Korea," Press Release|Media
Note,
U.S.DepartmentofState
,(November11,2014),http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/11/233914.htm.
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Busanban az ITU hatáskörének kiterjesztésére irányuló lépéseket az
Egyesült Államok munkája révén sikerült meghiúsítani, amely "széleskörű
konszenzust alakított ki, amely sikerre vezetett az internet és a kiberbiztonság
kérdéseiben, így az ITU munkája a jelenlegi megbízatására összpontosított".639
Ezek az erőfeszítések "az ITU hatáskörét helytelenül kiterjesztő javasolt
megfogalmazások

mérséklését

és

eltávolítását

szolgálták

az

állásfoglalásokból".640 A tárgyalások eredménye pedig egy maroknyi nem
kötelező erejű állásfoglalás, amelyek politikai nyilatkozatokhoz hasonlítanak.

641

Így például a 2. számú határozat globális keretet szorgalmaz az ilyen
technológiákra vonatkozó információcserére, hogy "támogassa a távközlési
szolgáltatások harmonikus fejlődését".642 Még szembetűnőbb, hogy a 101. számú
határozat közvetlen elismerést ad az IGC-knek azzal, hogy "felkéri" a
szabványosítási ágazatot, hogy folytassa "az IP-alapú hálózatokkal kapcsolatos
együttműködési tevékenységeket az ISOC/IETF-fel és más érintett elismert
szervezetekkel."643 Az ITU elfogadta továbbá a 102. állásfoglalást, amely
kimondja, hogy "az internet kezelése jogos nemzetközi érdekű téma, és teljes
körű nemzetközi és több érdekelt fél közötti együttműködésből kell fakadnia. "644
Ez az állásfoglalás látszólag átadja a hatalmat egy kétértelműen meghatározott

639

Id. Lásd még Dickinson, "How Will Internet Governance Change after the ITU Conference?"
(Hogyan változik az internet irányítása az ITU-konferencia után?),"
640
United States Department Of State, "Outcomes".
641 A
szövegben tárgyalt határozatokon kívül lásd ITU, "133. sz. határozat (Rev. Busan, 2014) A
tagállamok közigazgatásainak szerepe a nemzetközivé tett (többnyelvű) domainnevek
kezelésében", 2014; ITU, "140. sz. határozat (Rev. Buan, 2014) Az ITU szerepe az információs
társadalomról szóló világcsúcstalálkozó eredményeinek végrehajtásában és azok végrehajtásának
az ENSZ Közgyűlése általi átfogó felülvizsgálatában", 2014; és ITU, "180. sz. állásfoglalás (Rev.
Busan, 2014) Az IPv4-ről az IPv6-ra való átállás megkönnyítése", 2014.
642
ITU, "Resolution 2 (Rev. Busan, 2014) World Telecommunication/Information and
Communication Technology Policy Forum," 2014.
643
ITU, "101. számú állásfoglalás (Rev. Busan, 2014) Internet Protocol-Based Networks", 2014.
644 ITU, "102. sz. határozat (Rev. Busan, 2014) Az ITU szerepe az internetre és az internetes
erőforrások kezelésére vonatkozó nemzetközi közpolitikai kérdések tekintetében, beleértve a
domainneveket és címeket is", 2014.
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"multistakeholder" rendszer, amely az alábbiakban azzal érvelünk, hogy a
nemzetközi jogi földrajz határain kívül létezik.
A nemzetközi távközlési szabályozásban természetesen a koordináció és a
tartalom közötti csere a status quo,645 ami felveti a kérdést, hogy az internetes
technológia miért állt ellen a nemzetközi jog behatolásának éppen attól a
nemzetközi testülettől, amelyiknek feladata az ilyen típusú technológia
szabályozása. Az egyszerű válasz az lenne, hogy az államok nem akarják
kiterjeszteni a nemzetközi jogot a kibertér szabályozására, és bizonyos mértékig
ez igaz is. Ugyanakkor furcsának tűnik, hogy a kibertér globális szinten ilyen
kiemelkedő szerepet játszik a társadalmi életben, és a nemzetközi jog nagyrészt
hallgat a kérdésről. Hogy egyértelmű legyen, nem arról van szó, hogy az
államokat nem érdekli az internet, ez egyértelműen a nemzetközi napirend egyik
pontja, de a nemzetközi kormányzás nem képes átfogóan foglalkozni vele. A
kielégítőbb választ a kibertér földrajzában találhatjuk meg, amely a nemzetközi
földrajz logikáján kívül létezik. A kibertér jogi földrajza - ami kritikus - a
kódokra épül, amely egyszerre tartalom és médium. Ennek eredményeképpen az
ITU "élesen körülhatárolt" funkciói nem alkalmasak arra, hogy egy olyan közeg
ellenőrzésére terjeszkedjenek, amely egyben tartalom is. A kibertér jogi földrajza
ennek következtében elszakadt a területi határoktól. Az államot nem fosztották
meg teljesen a joghatóságtól, amint az a hazai jogrendszerben meglévő
jogszabályokból nyilvánvalónak kell lennie, de ezek a jogszabályok csak a
kibertérnek a nemzeti teret metsző rétegeire terjedhetnek ki. Ennek
eredményeképpen a nemzetközi
645

Az ITU alapszabályában elismert egyetlen "jog" a "nyilvánosságnak a nemzetközi nyilvános
levelezőszolgálat útján történő levelezéshez való joga", amelynek nincs kifejező tartalma. A
Nemzetközi Távközlési Unió Alapokmánya, Art. 33
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a kormányzás jelentős mértékben elvesztette a transznacionális kommunikáció
feletti ellenőrzést, amely már nem felel meg a nemzetközi kormányzás alapjául
szolgáló határfeltevéseknek.
Ez nem jelenti azt, hogy a kibertér tekintély nélküli. Ez azt jelenti, hogy az
állam egy a sok érdekelt fél közül egy többszereplős jogi földrajzban. A következő
fejezetben a globális, többszereplős kormányzás tendenciáját vizsgáljuk meg az
internet logikai rétegét irányító technikai szervek vizsgálatával, majd pedig az
internet irányítását kiterjesztő vállalati és kereskedelmi érdekeket tekintjük át.
Ezek a szakaszok együttesen egy olyan világméretű jogi földrajzot tárnak fel,
amelyet nem az állam ural. Minden bizonnyal nem mentes az államtól, de az
állam már nem a központi hatósági csomópont.

Ez kritikus probléma a

nemzetközi kormányzás számára, mivel az olyan modellen alapul, amelyben az
állam az elsődleges hatóság.

II. Királyok elutasítása
"Elutasítjuk a királyokat, az elnököket és a szavazást" - ez a mondat méltó
a legtöbb szélsőséges politikai kiáltványhoz. Bár csöpög az antiautoritárius
szorongás, ez a mondat nem egy anarchista kiáltványból származik. Ehelyett az
Internet Engineering Task Force (IETF) működését magyarázó "Az IETF taója"
című központi dokumentumban található.

646

Ez az a technikai testület, amely

elfogadja az internet logikai rétegét szabályozó szabványokat. A nyilatkozat több,
mint a hatóság személyes elutasítása; ez a közösség elutasítása a

646

IETF, "Tao of the IETF".
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a kommunikáció módszerei és eszközei feletti állami hatalom, különösen a
kibertér földrajzi területén.
A királyok elutasítása erősen gyökerezik az internet fejlesztésében
szerepet játszó számos programozó anarcho-libertáriánus hagyományában,
amint azt a 4. fejezetben tárgyaltuk. Bár a használt retorika anarcholibertáriánus, ez a kijelentés nem az államhatalom egyszerű tagadása. A
gyakorlatban ez az államok feletti hatalom érvényesítése, ami összhangban van
az ITU képtelenségével, hogy saját mandátumát kiterjessze. A többszereplős
kormányzási struktúrák megszüntetik az állam azon képességét, hogy uralja a
szabályozási döntéseket, azáltal, hogy megszüntetik az állam azon képességét,
hogy hozzájáruljon a kormányzáshoz. Az államok hozzájárulása a joghoz a
nemzetközi kormányzási rendszer egyik alapelve. Az államok azonban nem
képesek hozzájárulni a kibertér új szabványaihoz. A többszereplős modellben
"[a] többszereplős modellben nincsenek földrajzilag lokalizált választópolgárok",
akik legitimációs igényt támasztanának a hatalomgyakorlásra.

647

A legitimitás,

mint a hozzájárulás függvénye, a határok által meghatározott közösségektől
"magukra a résztvevőkre" lett átosztva, és ők bárhol lehetnek. 648 Az állam határai
nem határozzák meg a kibertér politikai közösségét, ami szétbontja a nemzetközi
földrajz központi egységét. 649 A kibertér jogi földrajza nem határolt. Kódolt, és a
kód a jog. 650
A 2. fejezetben tárgyalt kormányközi konferenciák reprezentálják a több
érdekelt fél részvételével történő kormányzást, amely csökkenti az állam joghoz
való hozzájárulási jogkörét.
647

Johnson & Post, "Law and Borders", 1375.
Johnson & Post, "Law and Borders", 1375.
649
Walzer, "The Moral Standing of States", 1980, 211; Clark, Legitimacy and International
Society, 6.
650 Power & Tobin, "Soft Law for the Internet", 41. (Az IETF határozatai soha nem válnak "törvényi
meghatározás alapján kemény joggá").
648
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Az IETF tökéletes példaként szolgál, és intézkedései az államok feletti
tekintélyének érvényesítésére irányulnak. Ez a több érdekelt felet tömörítő
testület fogadja el és tartja fenn az internetet működtető szabványokat, köztük a
TCP/IP-t, és "a legnagyobb befolyással bír az internet felépítéséhez használt
technológiákra".651

A

TCP/IP pontosan az a fajta kód, amely elutasítja a

királyokat, és ez az IETF-nek "erős hatalmi helyet biztosít".652 Ezek a protokollok
arra szolgálnak, hogy a tevékenységet a hálózatok szélein lévő eszközökre
helyezzék át, ami minden olyan szabadságot megad a felhasználónak, amelyet a
kibertérbe programozhat. Az állam határolt ellenőrzési pontja semmissé válik,
ha az adatok bármely kapcsolaton keresztül mozoghatnak, és ezáltal
átugorhatják ezeket a határokat. Fontos, hogy az állam soha nem járult hozzá
ehhez az állapothoz. Az államok beleegyeznek abba, hogy a telefonvonalak
átlépjék a határaikat, és az ITU által az összeköttetésre vonatkozóan kihirdetett
szabványokba.

Hozzájárulnak

a

földfelszíni

és

a

térbeli

műsorszórási

technológiákat szabályozó frekvenciakijelölésekhez. Még abba is beleegyeznek,
hogy a postát hogyan cserélik ki egymás között. A többi távközlési technológiát
átalakító TCP/IP-ről azonban soha nem állapodtak meg. A határon található
természetes fojtópont töredezetté válik, amikor maga az információ is
töredezetté válik a csomagkapcsolás révén. Még a fizikai rések is egyre kevésbé
hatékonyak, ahogyan azt a Stuxnet is mutatja, amely egy légrést ugrott át,
valamint azok a projektek, amelyek célja, hogy elektronikus eszközöket
juttassanak át olyan államok határán, mint Észak-Korea. 653

651

Alvestrand & Lie, "Development of Core Internet Standards," 126. Denardis megjegyzi, hogy
"egyre inkább a több érdekelt felet tömörítő intézmények" ellenőrzik az internet erőforrásokat.
DeNardis, The Global War for Internet Governance, 36.
652
DeNardis, The Global War for Internet Governance, 65-66.
653
Halvorssen & Lloyd, "Léggömbökkel és USB-meghajtókkal hackeltük meg Észak-Koreát".
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Az IETF az internet történelmi fejlődéséből fejlődött ki, amikor is az
internetet építő mérnökök döntöttek arról, hogy hogyan épüljön fel ez a tér.
Ennek

eredményeként

a

döntéshozatal

a

kódolók

közötti

654

csoportos

beszélgetésekből alakult ki. Az IETF ezekből a beszélgetésekből fejlődött ki,
amelyek az államon kívül álltak, és így az államokat soha nem engedték be a
döntéshozatali folyamatba. Ahogy az internet fejlődött, úgy nőtt az IETF is.
Végül megnyitotta tagságát bárki előtt, aki csatlakozni akart, és részt akart venni
a döntéshozatali folyamatban. Ez a közösségi kormányzás "durva konszenzusra
és futó kódra" épült.655

A döntéshozatalnak

ez a formája a konszenzus értékén

túlmenően döntési értéket is hozzáadott a kód funkcionalitásához.

Ez azért

fontos, mert ahhoz, hogy a szabványok hatékonyak legyenek, széles körben
elfogadottnak kell lenniük. "656 Az államnak lehetnek ügynökei, akik csatlakoznak,
hogy képviseljék saját érdekeiket, de ezek az egyének egyenrangúak számos más
személlyel, beleértve a vállalati ügynököket és a polgári gondolkodású netes
polgárokat, így az államot eltávolítják a nemzetközi kormányzásban elfoglalt
domináns

pozíciójából.

Az

IETF

nyílt

és

átlátható

folyamata

olyan

interoperabilitási szabványokat hoz létre, amelyek a "modern közszférát és a
politikai beszéd tágabb feltételeit" alakítják.657 Ez azt jelenti, hogy az IETF az
államokon belül és azok beleegyezése nélkül strukturálja a diszkurzív teret.
Az IETF döntéseket hoz arról, hogy az adatok az állam határain kívül
hogyan haladnak át a határokon, de jelentős, hogy "nincs formális hatásköre a
654

Lásd Leiner et al., "A Brief History of the Internet." és Power & Tobin, "Soft Law for the Internet",
41. o.
655
IETF, "Tao of the IETF".
656
Jayakar, "Globalizáció és a legitimitás", 736.
657
DeNardis, The Global War for Internet Governance, 77.
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a saját közzétételi folyamatán kívül semmi mással nem rendelkezik "658 , és
státuszát tovább bonyolítja az a tény, hogy "nincs formális tagsága".659 A
döntések, amelyeket hoz, az internet logikai rétegét építik fel, és az állam
hatalma ebben a döntéshozatali folyamatban a képviselők küldésének
lehetőségére korlátozódik.

A formális értelemben vett államot soha nem

kérdezik meg az IETF döntéseiről, ami aláássa az állam azon képességét, hogy
hozzájáruljon a transznacionális kommunikációt szabályozó szabályokhoz. Ez
jelentős fejlemény a világméretű kormányzás terén, és nem szabad lebecsülni. A
szuverén

egyenlőségen

alapuló

térbeli

rendezést

lényegében

olyan

szabályrendszer kérdőjelezi meg, amely a határokat oly módon kódolja át, hogy
az államok elveszítik a rajtuk keresztül történő információáramlás jelentős
ellenőrzését. Ezt tovább erősíti az IETF jogi személyiségének hiánya.

660

Ezért

egyetlen állam joghatóságán kívül létezik, és mivel nem államok alkotják a
tagságát, nem egy nemzetközi logikán alapuló IO. Az IETF szervezeti ködössége
ellenáll a nemzetközi jogföldrajz terében való egyértelmű besorolásnak.
Az IETF nem az egyetlen olyan szervezet, amely ilyen típusú, több érdekelt
fél részvételével történő
a kibertér és ezáltal az államok feletti ellenőrzés. Mind az ISOC, mind a W3C
(lásd a 3. fejezetet) mint internetirányítási közösségek osztoznak az IETF
jellemzőiben, bár az IETF a legszélsőségesebb az államonkívüliség tekintetében.
Bár mindkettő érdekes eset, a nemzetközi jogi földrajz torzulása jobban
megfigyelhető egy olyan esetben, amely más jellemzőkkel bír. Ilyen esetet
találunk a

658

Alvestrand & Lie, "Development of Core Internet Standards," 126.
DeNardis, The Global War for Internet Governance, 69.
660
Alvestrand & Lie, "Development of Core Internet Standards", 126.
659
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az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), amely jelenleg az
Egyesült Államok törvényei szerint nonprofit társaságként működik.
Az ICANN is azoknak az ad hoc történelmi folyamatoknak a terméke volt,
amelyek révén az informatikusok összeállították az internet irányítását. Az 1970es években Jon Postel kezdte meg azt a munkát, amely később az Internet
Assigned Names and Numbers Authority (IANA) néven vált ismertté. Postel
munkája végül a DNS kezelésének rendszerévé fejlődött, amelyet a 2. fejezetben
ismertettünk. Ekkor az internet nagyrészt az amerikai kormányzat és az
egyetemek hálózataiból állt. Az amerikai Nemzeti Tudományos Alapítvány
(NSF) volt a vezető kormányzati ügynökség, amely az internet architektúrájának
irányítását a programozókra és mérnökökre bízta, akik meghozták a technikai
döntéseket

arról,

interoperabilitását.

hogyan

lehet

Postel

a

a

legjobban

Dél-kaliforniai

elősegíteni

Egyetemen

a

hálózat

egyszemélyes

showműsorral jelentkezett, és az NSF szerződésén keresztül ő kezelte a DNS
gyökérfájlját. 661 Az amerikai kormány politikája az 1990-es években az volt, hogy
az internet fejlesztését a "magánszektor vezetésére" bízza, a hálózatok
hálózatának privatizálása reményében.

662

Az amerikai szövetségi kormányzat

azonban hamarosan közbelépett az IANA funkció privatizációjára vonatkozó
különböző javaslatokra reagálva, amelyek 1994-ben kezdtek felmerülni.663 Ez az
intézkedés eredményezte az ICANN "[a]z állam alternatíváját. "664 Az ICANN-t
Postel hozta létre, hogy átvegye az IANA funkciót, és aláírta első egyetértési
nyilatkozatát a

661
Milton Mueller és Dale Thompson, "ICANN és INTELSAT: The Emergent Global Information
Policy Regime, szerk. Sandra Braman (Palgrave Macmillan, 2004), 66-67.
662
Id. 63. o.
663
Id. 67-68.
664
Id. 63.
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Az ICANN "egy magán nonprofit társaság, amelyet a DNS politikai és technikai
jellemzőinek kezelésére hoztak létre".665

Az

ICANN "egy magán nonprofit

társaság, amelyet a DNS politikai és technikai jellemzőinek kezelésére hoztak
létre".

666

Maga a társaság a Nemzeti Távközlési és Információs Hivatal (NTIA)

felügyelete mellett működik,667 amely fenntart egy "hátsó ajtós hatóságot "668 ,
amelyet

arra használ, hogy "nagyon ritkán elutasítsa" az ICANN intézkedéseit.

669

Ez a felügyelet "fontos szerepet játszik a megfelelő eljárások betartásának
biztosításában "670 .
Három fontos dolgot kell itt megjegyezni. Az első, hogy az ICANN az
Egyesült Államok jogának hatálya alá tartozik, ami miatt az Egyesült Államok
jogának van alárendelve. A második, hogy annak ellenére, hogy az ICANN az
amerikai kormányzatnak az internet fejlesztésében való részvételéből ered, soha
nem volt semmiféle törvényhozási eljárás, amely az ICANN-t felhatalmazta
volna. 671Ez

egy olyan jelentős

irányítási rendszert igazgat, amely a belföldi és a nemzetközi színtéren a
jogalkotáson kívül alakult ki.

672

Harmadszor, e

törvényen kívüli jogszerűség ellenére az ICANN az NTIA felügyelete révén
különleges kormányzati beavatkozásnak van kitéve.
665

Id. 68.
Paul Rosenzweig et al., "Protecting Internet Freedom and American Interests: Required
Reforms and Standards for ICANN Transition," Heritage Foundation Backgrounder

666

(Washington,D.C.:TheHeritageFoundation,June16,2014),http://www.heritag
e.org/research/reports/2014/06/protecting-internet-freedom-and-americ an-interests-requiredreforms-and-standards-for-icann-transition 1; Monika Zalnieriute és Thomas Schneider,
"ICANN's Procedures and Policies in Light of Human Rights, Fundamental Freedoms and
Democratic Values" (Európa Tanács, 2014. június 16.) 9; Partridge & Lonardo, "ICANN Can or
Can It?" 24; és DeNardis, The Global War for Internet Governance, 48-49.
667
Lásd általában Krattenmaker, Távközlési jog és politika, 21.
668
Mueller & Thompson, "ICANN and INTELSAT", 70.
669
Rosenzweig et al., "Protecting Internet Freedom and American Interests", 3.
670 Id.
671
Mueller & Thompson, "ICANN and INTELSAT", 65. ("Az ICANN-t a végrehajtó hatalmi ág
hozta létre, mindenféle törvényhozói felhatalmazás nélkül.") és Id. 69. o.
672 Mueller & Thompson, "ICANN and INTELSAT", 63 (noring that ICANN can be "more heavy
handed handed than an intergovernmental entity") és DeNardis, The Global War for Internet
Governance, 46. Lásd azonban Rosenzweig et al., "Protecting Internet Freedom and American
Interests" (Az internetes szabadság és az amerikai érdekek védelme), 4.
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funkció.

673 Az

ICANN tehát látszólag beleillik az állami irányítási struktúrába, és

nem tűnik különbözőnek az IETF-hez hasonló szervezetektől. Az NTIA azonban a
közelmúltban bejelentette, hogy az ICANN IANA funkcióit egy több
érdekcsoportot tömörítő rendszerbe kívánja áthelyezni. Ez érdekes példája
annak, hogy egy állam átadja az internet irányítását végző szerv feletti irányítást,
de nem a nemzetközi közösségnek, ahogyan az várható lenne. 674
Az NTIA "váratlanul" 2014 márciusában jelentette be ezt az átmenetet.675
A bejelentés szerint az NTIA "az internetes domainnevek kulcsfontosságú
funkcióit átadja a globális, több érdekcsoportot tömörítő közösségnek".676
Figyelemre méltó, hogy a bejelentésben a "nemzetközi" szóval szemben a
"globális" szót használja. Valójában a nemzetközi csak egy alkalommal jelenik
meg a "globális" hat alkalommal.

677

Ez azt a szándékot jelzi, hogy ezt nem adják

át egy nemzetközi szervezetnek. Ehelyett a bejelentés egy újfajta irányítási
szervet, egy globális, több érdekelt felet tömörítő közösséget állít fel, amely a
nemzetközi irányításban meghatározatlan. Az NTIA bejelentése nem sokkal a
2014 áprilisában Brazíliában megrendezett NetMundial konferencia előtt
történt. Ez a civil társadalmi konferencia nyilatkozatot fogadott el a
többszereplős kormányzásról, amely segít megvilágítani a "globális többszereplős
közösség" gondolatát. A nyilatkozat kimondja, hogy:
Az internet irányításának demokratikus, több érdekelt fél részvételével
zajló folyamatokra kell épülnie, biztosítva az összes érdekelt fél beleértve a kormányokat, a magánszektort, a civil társadalmat, a műszaki
közösséget, a tudományos közösséget és a felhasználókat - érdemi és
elszámoltatható részvételét. Az érdekeltek szerepét és felelősségét a
következők szerint kell meghatározni
673

Partridge & Lonardo, "ICANN tud vagy tud?" 24.
A lépést az Európa Tanács "teljes mértékben támogatta". Zalnieriute & Schneider, "ICANN's
Procedures and Policies" (Az ICANN eljárásai és politikái), 9. o.
675
Rosenzweig et al., "Protecting Internet Freedom and American Interests" (Az internetes
szabadság és az amerikai érdekek védelme), 1-2.
676
NTIA, "NTIA Announces Intent to Transition Key Internet Domain Name Functions." (Az NTIA
bejelentette, hogy át kívánja adni a legfontosabb internetes tartománynév-funkciókat).
677 Id.
674
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rugalmasan értelmezhető a tárgyalt kérdésre való hivatkozással. 678
E kijelentés nyilvánvalóan azt sugallja, hogy az állam csak egy a számos érdekelt
fél közül, és az NTIA e nagy nyilvánosságot kapott találkozóhoz közeli
bejelentése az NTIA tudatos döntését jelzi a "több érdekelt fél" kifejezés
választásával.679 Az IANA átadása még folyamatban van, és jelenleg nem világos,
hogy a DNS feletti új, több érdekelt fél részvételével történő irányítás hogyan fog
felépülni. A javasolt átmenet az ICANN "legitimitása és az amerikai kormányhoz
való kötődése" körüli vitákra adott reakciónak tekinthető.680 Rosenzweig és
társai szerint az átmenet célja "egy olyan internet kell, hogy legyen, amely
mentes a kormányzati ellenőrzéstől, akár egyénileg, akár kormányközi szerveken
keresztül. "681

A

többszereplős kormányzás során tehát az államok csak "az

érdekeltek egy típusa", ami eltávolítja őket a világméretű kormányzás során
megszokott dominanciájukból.

682

Az állam ennek következtében egy új jogi

földrajzban működik, amely eltér a nemzetközi kormányzásétól.
Az ICANN által kezelt IANA funkciók "globális szabályozási rendszert"
alkotnak.683 Az általuk ellenőrzött számokat "kritikus internetes erőforrásoknak"
nevezik, és ezek a számok határozzák meg, hogy milyen eszközök vannak az
interneten és,

678NetMudial

,NETmundialMultistakeholderStatement(April24,2014)http://netmundial.br/wpcontent/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Docume nt.pdf
679
Denardis megállapítja, hogy "az internet irányításának természete a több érdekelt fél részvételével
történő irányítás". DeNardis, The Global War for Internet Governance, 18.
680
Partridge & Lonardo, "ICANN Can or Can It?", 24 és DeNardis, The Global War for Internet
Governance, 61-62.
681
Rosenzweig et al., "Az internetes szabadság és az amerikai érdekek védelme".
682
Hurwitz, "A New Normal?", 239.
683
Mueller & Thompson, "ICANN and INTELSAT", 77.
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tehát, aki a kibertérben van.

684 Az

ICANN kezeli a domainnevekkel kapcsolatos

viták rendezését is, és egy olyan nem bírósági, választottbírósági rendszert
működtet, amelyen keresztül a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos viták
rendezhetők.

685

Az ICANN kezeli ezeket a tulajdonjogokat a kibertérben,

különösen azért, mert az állam erre nem képes. Az internetes interoperabilitás
szükségessé teszi az egységes gyökérállományt. Ha két állam eltérően oldana
meg egy domainnévvitát, az vagy azt eredményezné, hogy az egyik állam nem
tudná érvényesíteni az ítéletét, vagy pedig a gyökérfájl és ezáltal az internet
széttöredezését. Jelenleg a felek a domain névvel kapcsolatos jogvitát az
Egyesült Államok szövetségi bírósága előtt folytathatják le, mivel az ICANN
felett ez a bíróság rendelkezik joghatósággal. Ugyanez a joghatóság lehetővé
teszi

az

amerikai

bűnüldöző

szervek

számára,

bűncselekményekhez

kapcsolódó

domaineket.

686

hogy
Az

,

hogy

lefoglalják
a

a

jövőbeni

többszereplős rendszerben is lehetséges lenne-e ilyen joghatóság, nyitott kérdés.
Az államok csak egy hangot képviselnek a többszereplős kormányzás
során, és a szabályok elfogadásához nem szükséges előfeltétel, hogy
beleegyezésüket adják.

687

Ezek az internetes kormányzási közösségek

megváltoztatják az állam transznacionális kommunikáció feletti hatalmának
dinamikáját, és ez új fejlemény a világméretű kormányzás terén. Az IGC-k nem
az egyetlenek, amelyek megváltoztatják a hatalmat. Amint azt az ICANN
jelenlegi formájában jelzi, a magántársaságok helyet foglalnak a

684

Denardis, The Global War for Internet Governance, 57-58 és Mueller & Thompson,
"ICANN and INTELSAT", 77.
685
Ez az ICANN egységes vitarendezési politikáján (UDRP) keresztül történik Partridge &
Lonardo, "ICANN Can or Can It?", 24-29.
686 DeNardis, The Global War for Internet Governance, 184-189; Sean Gallagher, "Silk Road,
Other Tor 'darknet' Sites May Have Been 'decloaked' through DDoS [Updated]," Ars Technica,
November9,2014,http://arstechnica.com/secu
rity/2014/11/silk-road-other-tor-darknet-sites-may-have-been-d ecloaked-through-ddos/; és
Mueller & Thompson, "ICANN and INTELSAT," 81.
687 Leiner et al., "Az internet rövid története". ("Az internet sikerével együtt az érdekeltek száma is
megszaporodott").
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a többszereplős asztalnál, és számos
kormányza
tifunkciót látnak el a kibertérben.

III. Vállalatirányítás
Amint

azt

e

fejezet

első

szakasza

már

említette,

az államok

hagyományosan fenntartják az információ feletti ellenőrzést a határaikon. A
határaikon történő információellenőrzésre való képességük és joguk a
határaikon belüli információellenőrzésre való képességükön és jogukon alapult,
amely a nemzetközi rendszerben elismert szuverenitásból fakadt. Ez az oka
annak, hogy az államoknak vannak olyan törvényeik, amelyek meghatározzák,
hogy az állampolgárok beszéde milyen mértékben védett, valamint annak, hogy
az államoknak jogi kontrolljuk van a szellemi tulajdon felett. Ebben a
rendszerben a polgárok az államra támaszkodnak a szólásjoguk védelmében, a
vállalatoknak pedig az államokra kell támaszkodniuk a szellemi tulajdonuk
védelmében.

688

A digitalizáció azonban megváltoztatta mind a beszéd, mind a

tulajdon természetét, és mindkettőt megnehezítette az állam számára a hatékony
szabályozást

azáltal,

hogy

exponenciálisan

megsokszorozta

azokat

a

helyszíneket, ahol az ilyen interakciók zajlanak.
A digitalizálás szuper-hordozhatóvá teszi az információt. Mindenféle
média digitalizálható és elküldhető az interneten keresztül. Ez azt jelenti, hogy
például egy dalt MP3-ként kódolva, e-mailhez csatolva el lehet küldeni egy
barátnak. Ez az internet egyik korai üzleti vállalkozásának alapkoncepciója:
Napster. A Napster lehetővé tette az egyének számára, hogy fájlokat osszanak
meg a program más felhasználóival azáltal, hogy peer-to-peer kapcsolatokat tett
lehetővé.

Ez

rendkívül

népszerűnek

bizonyult

a

nagy

sávszélességű

kapcsolatokat használó egyetemisták körében a zenék megosztására. Míg ez

nagy áldás volt a digitális fájlokat kereső egyének számára.
688

Például az Egyesült Államok alkotmánya, Art. 1.8.8. cikk, 1. módosítás.
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231

kedvenc dalaikat, a lemezkiadó cégek kiszámíthatóan aggódtak az ilyen
technológiák miatt, mivel ezek a technológiák lehetővé tették a szerzői joggal
védett szellemi tulajdonuk másolását és terjesztését.
Amint azt a Napster-ügy előre jelezte, a szellemi tulajdon az internetes
jog és politika egyik leghevesebb csataterévé vált, és ma is az. Bár a Napster
üzleti modelljét az amerikai jogrendszer leállította, számos szolgáltatás töltötte
be a helyét különböző technikai specifikációkkal, amelyek célja a Napster
leállítására használt törvény megkerülése volt.

689 A

szerzői jog nem az egyetlen

szellemi tulajdon területe, amelyet a kibertér érintett, bár talán ez a
legkiemelkedőbb. A védjegy, amint azt fentebb említettük, az egyik legnagyobb
probléma volt az ICANN által a DNS kezelésében,690 és a szabadalom is érintett,
mivel a vállalatok megpróbálták megvédeni a kibertérben használt kódot. 691
Annak, hogy a szellemi tulajdon ilyen vitatott kérdéssé vált a kibertérben,
két oka van. Először is, a digitalizáció megkönnyíti a szellemi tulajdon
megosztását. Ahogy Lessig érvel, a szellemi tulajdon tökéletesen lemásolható és
könnyedén továbbítható az interneten keresztül.

692

Az MP3-fájlok, amelyek a

Napstert jelenséggé tették, könnyen másolhatók az analóg médiumokkal járó
generációs romlás nélkül. Ez azt jelenti, hogy a digitális fájlok, például egy
szerzői joggal védett dal, tökéletesen lemásolhatók és tömegesen megoszthatók,
ha a felhasználók képesek peer-to-peer technológiákat használva csatlakozni
egymáshoz, mint például a
689

Lessig, Free Culture, 73-74.
Lásd általában Partridge & Lonardo, "ICANN tud vagy tud?"
691
Lásd általában Vera Ranieri, "EFFecting Digital Freedom", 2600: The Hacker Quarterly,
2014.
692
Lessig, Free Culture, 62-79.
690
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Bittorrent.

693

Ez azt jelenti, hogy a hatékony másolás eszközeit a hatékony

terjesztés eszközeivel kombinálták.
A vita második fő témája a kibertérben egymással versengő üzleti
modellekhez kapcsolódik. Az analóg médiatérben a szellemi tulajdon feketepiaca
létezik, de általában a tartalomtulajdonosok felelősek a tulajdonuk előállításáért
és terjesztéséért. A lemezkiadók például a tulajdonukban lévő dalokat CD-re
másolják, és lemezboltokban értékesítik. Úgy ellenőrzik a fizikai másolást és
terjesztést, hogy ezzel csökkentik mások lehetőségét az információ másolására és
megosztására.
ugyanazok

694 A

a

digitális környezetben a szellemi tulajdonjogok birtokosainak

céljaik:

nyereséget

akarnak

szerezni

szellemi

tulajdonuk

értékesítéséből vagy felhasználásából, de a környezet szerkezete, amelyben e
céljaikat követik, drámaian más a kibertérben. A felhasználók már nem mennek
el egy lemezboltba zenét vásárolni; ehelyett keresőszavakat adnak meg. A keresés
eredményei elküldhetik őket a lemezkiadóhoz vagy egy licencelt forgalmazóhoz,
hogy megvásárolják a zenét, de ugyanilyen valószínű, hogy a felhasználót egy
olyan harmadik félhez küldik, aki a fájl ingyenes másolatát terjeszti. A kibertér
szakadékot képez a tartalom tulajdonosa és a tartalom terjesztője, az internetes
tartalomszolgáltató (ICP) között. 695
Ahhoz, hogy ezt a szakadékot a gyakorlatban is láthassuk, elég, ha
ellátogatunk a YouTube-ra, a Google tulajdonában lévő online videómegosztó
weboldalra.

696 A

YouTube üzleti modellje a felhasználók által készített videókon

alapul, amelyek az oldalra irányuló internetes forgalmat generálnak, ami
nyereséget hoz.
693

Denardis, Global War for Internet Governance, 63-65.
Bár léteznek feketepiacok, ezek működőképessége a fizikai adathordozók másolására,
sokszorosítására és terjesztésére alkalmas berendezésektől függ.
695
Az ICP-k közé tartoznak az olyan médiamegosztó weboldalak, mint a YouTube, de ide tartoznak a
keresőmotorok és a közösségi médiaoldalak is.
696
http://www.youtube.com
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az

oldalra

látogató

felhasználóknak

reklámbevételek révén.

kiszolgált

hirdetésekből

származó

Alapvetően a YouTube üzleti érdeke az, hogy minél

több tartalom legyen elérhető a szerverein keresztül. A több tartalom több nézőt
hoz. Az ICP üzleti céljai gyakran közvetlen konfliktusba kerülnek a szellemi
tulajdonjogok

tulajdonosaival,

akik

ellenőrizni

szeretnék

a

tartalmuk

terjesztését. Ez a tulajdonosok és az ICP-k közötti összeütközés számos fórumon
játszódott le, és a hazai jogalkotás tárgyát képezte, de a szellemi tulajdonjoggal
kapcsolatos viták elszaporodásával egy fontos tendencia is nyomon követhető.
A hatalom átadására került sor a kibertérben elérhető tartalmakat ellenőrző
kereskedelmi
jogföldrajzában

szervezetek
szereplő

javára.
formális

Ezt
jogi

a

hatalmat
eljárások

gyakran

az

igénybevétele

állam
nélkül

gyakorolják.
A szellemi tulajdon esetében ez a számos államban alkalmazott értesítési
és eltávolítási eljárásokban érhető tetten, amelyek célja a tartalomtulajdonosok
és a felhasználók által feltöltött tartalmakat tároló ICP-k egymással versengő
érdekeinek

kiegyensúlyozása.

E

rendszerek

értelmében

a

tartalomtulajdonosoknak értesíteniük kell az ICP-t arról, hogy védett tartalmat
tárol a weboldalán. Cserébe az ICP a tartalom azonnali eltávolításával védelmet
kap a jogi felelősség alól. A felhasználó ezután értesítést kap arról, hogy a
tartalmat eltávolították. Az Egyesült Államokban ezt gyakran "DCMAed"-nek
nevezik, ami az amerikai Digital Millennium Copyright Act (DMCA) törvényre
utal, amely az Egyesült Államokban az értesítésre és eltávolításra vonatkozó
rendszert hozta létre.

697

Bár a tartalomtulajdonos és az ICP közötti egyenlőségi

viszonyok itt méltányosnak tűnnek, számos tudós megjegyezte, hogy ezek a
rendszerek terhet jelentenek a tartalomtulajdonosok számára.
697

Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. 105-304 (1998). A DMCA ellentmondásos
szabályokat vezetett be a digitális jogkezelési (DRM) technológiát felforgató technológiákra
vonatkozóan is. Lessig, Free Culture, 157.
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a felhasználóhoz került. Így például, visszatérve a YouTube-hoz, ha a Warner
Bros. azonosít egy klipet valamelyik filmjéből, akkor kitölt egy online űrlapot,
amely értesíti a YouTube-ot. A klip eltávolításra kerül, a felhasználó pedig emailben értesítést kap a törlésről. A felhasználónak ezután lehetősége van
ellenértesítést küldeni, ha úgy gondolja, hogy a törlés tévedésből történt. Az
ellenértesítés folyamatáról szóló tájékoztató oldal tájékoztatja a felhasználót,
hogy

személyes

adatai

nyilvánosságra

kerülnek,

és

hogy

a

"felperes

felhasználhatja ezeket az információkat arra, hogy pert indítson Ön ellen". ( lásd
a 7.1. ábrát).

698 A

felhasználóknak el kell dönteniük, hogy kívánnak-e olyan

követelést érvényesíteni, amellyel kapcsolatban potenciálisan alulmaradnak.

699

Ez a teherváltozás azt jelenti, hogy a vállalatok túlságosan megvédhetik
tartalmaikat, és a felhasználó ellen felállított esélyek alapján blokkolhatják az
olyan potenciálisan érvényes felhasználásokat, mint a paródia vagy a tisztességes
felhasználás. 700

7.1. ábra. YouTube számláló értesítés.

A "Notice and takedown" a vállalatokat és az általuk alkalmazott
technológiát a beszéd közvetítőjévé teszi. Az ilyen közvetítés az önszabályozás
területén is zajlik, ahol a vállalatok egymás között megállapodnak arról, hogy
hogyan folytassák üzleti tevékenységüket a legjobban. Az önszabályozás a
tartalmi szabványok területén a
698YouTube

,"CounterNotificationBasics,"
https://support.google.com/youtube/answer/2807684?hl=en (utolsó látogatás 2016. február
18.).
699
Lessig megjegyzi, hogy egyetlen jogsértésért akár 150 000 dollár is járhat. Lessig, Free Culture,
187. 700 Lásd Goodman, "Media Policy and Free Speech", 1233 (megjegyezve, hogy "a tudósok a

szerzői jogot egy előzetes korlátozáshoz hasonlítják").

235

236

a belföldi kontextusban a műsorszóró távközlés egyik jellemzője volt, amelyet a
kibertérben is széles körben átvettek.

701

A tartalom önszabályozása egy

interoperábilis színtéren belül nagyban különbözik a műsorszórástól, és újszerű
kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a magáncégek milyen mértékben
ellenőrizhetik az online beszédet. Ahogy Denardis és Hackl megjegyzi, a
magánszereplők egyre inkább olyan technikai architektúrákat valósítanak meg,
amelyek közvetítik, hogy milyen beszéd elfogadható és milyen beszéd nem. 702
Az egyes közösségi médiaoldalak kontextusában ez pontosan az a fajta
közösségi kormányzásnak tűnik, amelyet a korai netficianadosok, például
Barlow elképzeltek.

Ez egyben azt is mutatja, hogy az állam megdöbbentő

módon kivonul annak a politikai térnek a szabályozásából, amelyben a beszéd
zajlik. A hatalmat az egyéntől távolítja el azáltal, hogy a bíróságot eltávolítja az
egyén és azok közül, akik elnyomnák a véleménynyilvánítást. A bíróság helyére
olyan vállalatok kerülnek, amelyek a profit maximalizálására törekszenek, nem
pedig a felhasználói jogok védelmére. Az olyan törvények, mint a DMCA, arra
ösztönzik mind a szellemi tulajdonjogok tulajdonosait, mind az ICP-ket, hogy
túlságosan védjék az adatokat. Ez azt jelenti, hogy az interneten "a szerzői jog
szabályai a szerzői jogtulajdonos által értelmezett módon beépülnek a szerzői
jogi tartalmakat szolgáltató technológiába".703 Ennek eredményeképpen a
kibertér "feltárta a szerzői jog és a kommunikációs jog közötti kapcsolatot,
valamint mindkettőnek a szólásra gyakorolt hatását".704
Míg az olyan mechanizmusok, mint a felhasználói megállapodások
természetes

módját

jelentik

a

beszéd

szabályozásának

a

felhasználói

tapasztalatok "falakkal körülvett kertjeiben", a nettó
701

Lásd általában Tambini et al., Codifying Cyberspace.
Laura DeNardis és A. M. Hackl, "Internet Governance by Social Media Platforms,"
Távközlési politika, 2015.
703
Lawrence Lessig, Free Culture, 148.
704
Goodman, "Médiapolitika és szólásszabadság", 1212.
702
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semlegessége a vállalatirányítás egy aggasztóbb következményét tárja fel. A 2.
fejezetben tárgyalt hálózatsemlegesség középpontjában az áll, hogy egy
internetszolgáltató jogszerűen előnyben részesíthet-e bizonyos adatokat, illetve
előnytelenül kezelhet-e más adatokat.

705

Így például egy internetszolgáltató

szerződéses megállapodást köthet egy videostreaming-szolgáltatással, hogy
annak adatai gyorsabban mozogjanak, vagy blokkolhatja a versenytárs
szerveréről érkező adatokat, vagy lassíthat bizonyos típusú adatokat. Az
internetszolgáltatók szerint szükségük van erre a képességre a sávszélesség
hatékony

kezeléséhez,

az

ellenzők

viszont

azt

állítják,

hogy

ha

a

hálózatsemlegesség erodálódik, akkor az internetszolgáltatók ténylegesen
ellenőrizni fogják a felhasználók által fogadott tartalmakat.

706

Ez azt jelenti,

hogy "[a] sávszélesség-kezelés rutinszerű technológiái is értékkel terheltek. "707 A
médiavállalatoknak ma már a nézők figyelméért kell harcolniuk a verseny
dübörgése közepette, és ugyanezek a médiavállalatok az általuk működtetett
technológiákkal

együtt

konvergáltak.

Ez

azt

jelenti,

hogy

a

szellemi

tulajdonjogok tulajdonosai gyakran az internetszolgáltatók is. Az Egyesült
Államok két legnagyobb szélessávú szolgáltatója, a Comcast és a Time-Warner
például szintén ICP-ként és szellemi tulajdonjog-tulajdonosként működik.
Ezekből

a

példákból

jellemzőjét kell megfigyelni.

a

vállalatirányítás

néhány

kulcsfontosságú

Először is, az átláthatóság súlyos hiánya

tapasztalható, amikor egy vállalati szereplő fellép az interneten megjelenő
beszéddel szemben, mivel nincsenek elfogadott eljárások az ilyen fellépésre.
Másodszor, ez komoly terhet ró az egyénre a szólásjogainak érvényesítésében,
mivel a vállalati szereplő és az egyén között nagy a hatalmi egyensúlyhiány.
Harmadszor, az egyének esetleg nem is tudják, hogy a szólásukat vagy az
információhoz való hozzáférésüket korlátozták-e az alábbiak miatt.
705

DeNardis, The Global War for Internet Governance, 131-32.

706

Verizon kontra FCC, 6.
707
DeNardis, The Global War for Internet Governance, 8.
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a műszaki architektúra természetéhez.

Végül, és ez a legfontosabb, az állam

átadja ezeket a hatásköröket az érintett vállalatoknak, hogy azok közvetlenül
érvényesíthessék azokat. A bejelentés és visszavonás egy törvényes eljárás,
amely azonban eltávolítja az államot mint a jogok központi közvetítőjét, és
periférikus szereplővé teszi a folyamatban.
Más ilyen mechanizmusok is léteznek. A szerzői jogi figyelmeztető
rendszer az internetszolgáltatók és a főbb szerzői jogtulajdonosok közötti
megállapodás eredménye, amelyben az internetszolgáltatók megállapodnak
abban, hogy egy többszintű rendszert alkalmaznak a szerzői jogok megsértőinek
visszatartására.

708

A megállapodás értelmében a visszaeső jogsértők internet-

hozzáférését az internetszolgáltatón keresztül megszüntethetik.

709

Egy másik

példa az európai "elfeledtetéshez való jog", amely lehetővé teszi az egyének
számára,

hogy

kérjék

internetszolgáltatókról.
tulajdonra

vonatkozó

a

710 Az

róluk

szóló

tartalmak

eltávolítását

az

elfeledtetéshez való jog is szenved a szellemi

értesítési

és

törlési

rendszereknél

előforduló

tehermozgástól. 711 Hasonlóképpen, Maurashat és Shachtman is azzal érvel, hogy
az internetszolgáltatók vannak a legjobb helyzetben a számítógépes bűnözés
szabályozására.
közszférában

712

való

Ezek a példák mind arra a tendenciára utalnak, hogy "a
részvétel

feltételeinek

meghatározása

egyre

inkább

privatizálódik "713 .

708

Center for Copyright Information, "FAQ's on The Center for Copyright Information And
Copyright Alert System", 2011. július 7., http://library.blountsfolly.com/space/items/show/183
és David Kravets, "ISPs to Disrupt Internet Access of Copyright Scofflaws", Wired, 2011. július 7.,
http://www.wired.com/2011/07/disrupting-internet-access/.
709 Id.
710
Rosen szerint a feledésbe merüléshez való jog a "legnagyobb fenyegetés az internet
szabadságára az elkövetkező évtizedben". Jeffrey Rosen, "The Right to Be Forgotten", Stanford
Law Review Online64
(2012.február 13.)
http://www.stanfordlawreview.org/online/privacy-paradox/right-to-be-forgotten 88.
711
Id. 91-92. o.
712
Maurashat, "Zombie Botnets", 379 és Noah Shachtman, "Pirates of the ISPs: Tactics for
Turning Online Crooks Into International Pariahs," Brookings Cybersecurity Paper, 2011. június,
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http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2011/0725_cybersecurity_shachtman/
0725_cybersecurity_shachtman.pdf.
713
DeNardis& Hackl, "Internet Governance by Social Media Platforms", 6.
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A "magánközvetítőkre" "delegált" irányítási mechanizmusok nem csak
gazdasági hatásúak. 714 Például Tambini et al. megjegyzik, hogy a vállalatok általi
önkormányzás a véleménynyilvánításhoz való jog közvetítőjeként implikálja
őket.

715

Ehhez kapcsolódóan Sunstein felhívja a figyelmet arra, hogy a

kereskedelmi fórumok hogyan alakíthatók olyan visszhangkamrákká, amelyek
korlátozzák a deliberatív demokráciát.

716

Végül Lessig a szellemi tulajdon

vállalati irányítását magával a kultúra termelésével hozza összefüggésbe. 717 Ez
azt jelenti, hogy a vállalatok ma már "kulcsszerepet játszanak számos emberi jog
biztosításában és lehetővé tételében", különösen "ha egy szereplő domináns".718
Ennek eredményeképpen az Európa Tanács egyik jelentése szerint az internet
irányítását úgy kell fenntartani, hogy "elkerülhető legyen bizonyos, mély zsebű
szervezetek túlsúlya, amelyek az online tartalmak kapuőreiként működnek".719
Ez nem jelenti azt, hogy a vállalatok általi kormányzás különösen új
innováció lenne. A 18-19. század számos európai birodalma lényegében
vállalatok voltak, amelyeknek engedélyt adtak a kormányzásra, és a neoliberális
folyamatok alapját az MNC-k hatékony hatalomgyakorlása képezi.

720

Valójában

az internet mint globális erő felemelkedése az Egyesült Államok "magán-, és

714

DeNardis, The Global War for Internet Governance, 13.
Tambini et al., Codifying Cyberspace, 275. Lásd még DeNardis, The Global War for Internet
Governance (A globális háború az internet irányításáért), 157.
716
Sunstein, Köztársaság. Com 2.0.
717
Lessig, Free Culture, 28-30. Lásd általában Ismail Serageldin, "A kulturális örökség mint
közjó: Economic Analysis Applied to Historic Cities," in Global Public Goods: International
Cooperation in the 21st Century, szerk. Inge Kaul, Isabelle Grunberg, and Marc Stern (New York,
Oxford: Oxford University Press, 1999), 240-63.
718 Az
EU Tanácsa, "Az EU emberi jogi iránymutatásai az online és offline szólásszabadságról",
I.D.34.
719
Zalnieriute & Schneider, "Az ICANN eljárásai és politikái az emberi jogok tükrében", 16.
720
Lásd általában Burbank & Cooper, Empires, 149-184.
715
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bevallottan gazdaságilag racionális önszabályozási mechanizmusok.

721

Van

azonban valami sajátos a kibertérrel összefüggésben, mivel "[f]unktionalista és
technológus aggályok a biztonsággal, a titkosítással és a domainnevek
kiosztásával kapcsolatban egyre nehezebben választhatók el a magánélet, a
véleménynyilvánítás szabadsága és a közszféra közjogi irányítása kapcsán
felmerülő egyéni jogi aggályoktól. "722 Az MNC-k ebben az összefüggésben az
egyének jogait közvetítik, függetlenül azok helyétől. Egy olyan platform, mint a
Twitter, amelyet gyakran említenek egy mondatban olyan kifejezésekkel, mint a
"globális nyilvánosság", képes olyan szabályozást bevezetni, amely globálisan és
anélkül, hogy e szabályozási változásokról valamiféle nyilvános vita folyna. A
kibertérben a kód a törvény, és ez azt jelenti, hogy azok, akik a kódot irányítják,
hatalommal rendelkeznek. Míg az államok képesek szabályozni a határaikon
belül végrehajtandó kódot, például a kínai Nagy Tűzfal, addig a vállalatok még
mindig nagy hatalommal rendelkeznek a hálózataikon áthaladó felhasználók
felett, és ez a hatalom gyakran nem egyezik meg annak az államnak a
joghatósági határaival, ahonnan a vállalat működik.

*****
A nemzetközi kormányzási rendszer úgy van kialakítva, hogy a hatalmat
egy meghatározott jogi földrajzban ossza el, amelyben a szuverén területi állam a
központi politikai egység, ahonnan a hatalomnak ki kell áramlania. Ez a hatalom
két irányba áramlik: ez azt jelenti, hogy az állam a hatalom kizárólagos birtokosa
a területének határain belül, és az államokat a hatalom birtokosává teszi, hogy
részt vegyenek a következőkben
721Tambini
722 Id.

et al., Codifying Cyberspace, 15.
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nemzetközi kormányzási folyamatok. Ez az oka annak, hogy a nemzetközi
közösségnek olyan nehéz dolga volt a tömeges atrocitások kezelésében. Ahhoz,
hogy a nemzetközi közösség megállítsa az ilyen atrocitásokat, amelyek egy állam
határain belül történnek, alá kell ásnia saját térbeli rendjét.
A kibertér egy másfajta jogföldrajzot jelent, amely elvonja a tekintélyt az
államtól, mint a nemzetközi jogok birtokosától. Ebben az új jogi földrajzban a
hatalom azok kezében van, akik a globális szinten működő kódok fejlesztését,
elfogadását és alkalmazását ellenőrzik. Az ITU távközlést szabályozó rendszere
olyan fizikai jelenségekre összpontosít, amelyek egyértelműen a határokon belül
jelentkeznek. A kibertechnológiák, különösen az internet logikai rétege
mindenütt jelen van, és a határok fizikai és jogi földrajzához kötött szabályozás
nem bizonyult megfelelőnek. A kibertér saját hatalmat gyakorol, amely mélyen
beágyazódik a földrajzát felépítő kódba. E szakasz következő és egyben utolsó
fejezete azt vizsgálja meg, hogy ez a hatósági változás hogyan befolyásolja a
kibertér nyilvános szférájában tevékenykedő egyén jogait. Különös tekintettel
arra, hogy a megváltozott területiség és a megváltozott hatalom hogyan osztotta
újra az egyén és az állam közötti kapcsolatot, és hogyan vezette be a jogok
közvetítésének új módjait.
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8. fejezet
Rendezetlen jogok

Az első világháború végén az államok összegyűltek, hogy tárgyalásokat
folytassanak

egy

olyan

nemzetközi

kormányzási

struktúráról,

amely

megakadályozza a mostanihoz hasonló konfliktusokat. A tárgyalások eredménye
a Népszövetség, egy olyan nemzetközi szervezet, amely nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket.

723

Míg a Népszövetség elsősorban a béke biztosításával

foglalkozott, egyre több hang szólalt meg a népek önrendelkezése mellett. Ezt
részben Woodrow Wilson amerikai elnök 14 pontjának V. pontja táplálta, amely
a "gyarmati követelések kiigazítására" szólított fel, amely az "érintett népek
érdekeit" egyenlően mérlegeli a gyarmati hatalmak érdekeivel. 724 A Népszövetség
megalakulásakor számos aktivista udvarolt Wilsonnak és másoknak, hogy az
egyének jogainak szerepét a kialakulóban lévő nemzetközi rendszerben előtérbe
helyezzék. 725 Az emberi jogok azonban nem kerültek be a végső paktumba. 726
Az önrendelkezésre való felhívás azonban süket fülekre talált egészen
1945-ig, amikor a világ ismét egy világméretű konfliktus és a világháborúval
párosult konfliktus után tántorgott.

723

A Népszövetség Egyezségokmánya (1919. április 28.).

724Woodrow Wilson

,"FourteenPoints" (1918.január8
)http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp.
725
Erez Manela, A wilsoni pillanat: Self-Determination and the International Origins of
ANticolonial Nationalism (Oxford: Oxford University Press 2007) 59-60.
726 A szövetségben alig van utalás az egyes emberekre, és az egyetlen "jog" az államok puha ígérete
volt arra, hogy javítják a munkások körülményeit. A Népszövetség Egyezségokmánya, Art. 22.
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a holokauszt borzalmait. Az újonnan tárgyalt ENSZ-alapokmány egy új
nemzetközi szervezetet, az Egyesült Nemzetek Szervezetét hozta létre, amely
központi nemzetközi fórumként szolgálna, ahol az államok kölcsönhatásba
léphetnek egymással. Az ENSZ Alapokmány az emberi jogok szerepét is
bevezette a nemzetközi kormányzás rendszerében. Míg a konfliktusmegelőzés
továbbra is elsődleges szerepet játszott,727 az Alapokmány 1. cikkének (2)
bekezdése kimondja, hogy az államoknak "tiszteletben kell tartaniuk a népek
egyenlő jogainak és önrendelkezésének elvét".728 Ez a nemzetközi jog
fejlődésében egy tengernyi változást hozó pillanat, mivel az emberi jogokat az
államok politikai földrajzának részévé tette. Bár a Charta számos hiányosságot
tartalmaz, amelyek megakadályozzák, hogy az ENSZ közvetlenül érvényt
szerezzen ezeknek a jogoknak, az emberi jogokat a nemzetközi kormányzás
érvényes vizsgálatává tette. Az 1. cikk (2) bekezdését egy sereg olyan
dokumentum követte, amelyek az egyénnek ezt az új nemzetközi identitását
támogatták, mint például az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata,729 a népirtás
elleni egyezmény,730 a Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya,731 valamint a
Gazdasági és Szociális Jogok Egyezségokmánya. 732 A politikai földrajz e bővülése
magában foglalta a nemzetközi büntetőjog lassú fejlődését is, amelynek
segítségével a nemzetközi bűncselekmények elkövetőit egyénileg büntetőjogi
felelősségre lehetett vonni a nemzetközi jogot sértő cselekményekért. 733

727 ENSZ

Alapokmány, 1. cikk (1) bekezdés
Id. 1(2)
729 "Az
ENSZ Közgyűlés
217A(III)
sz. határozata. Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata", 1948. december 10.
730
Egyezmény a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről, (1948. december 9.).
731
Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (1966. december 16.).
732
Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya (1966. december 16.).
733 Lásd általában Cornelis Arnold Pompe, Aggressive War - An International Crime (Martinus
Nijhoff, 1953) és Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press
2003).
728
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Ez a második világháború utáni bővítés fontos volt, de hamarosan
nyilvánvalóvá vált, hogy a szuverén államnak a nemzetközi kormányzás során
elfoglalt elsődleges helye miatt ez az elsődleges eszköz, amelyen keresztül a
jogok

az egyénhez áramlanak.

A

Charta

joghatósági "visszakövetelési

rendelkezései" miatt az állam volt az emberi jogok elsődleges biztosítója és
akadályozója. 734 Ez azt eredményezte, hogy az államok által megtárgyalt emberi
jogi dokumentumok az emberi jogokat általánosságban határozták meg. Ez
mozgásteret engedett az államoknak e jogok tartalmának értelmezésében. Így
például, miközben az Egyesült Államok aktívan támogatta az UDHR-t, határain
belül aktívan megsértette az afroamerikaiak számos jogát. Az államoknak ez a
tendenciája, hogy a jogokat úgy határozzák meg, hogy azok megfeleljenek
politikai

földrajzi

helyzetüknek,

nagyon jól

látható

a

szólásszabadság

elismerésének egyetemességében, szemben az államok általi igen egyenlőtlen
alkalmazásával.

735

Tehát, bár az egyén identitást kapott a nemzetközi

jogföldrajzban, ez az identitás alárendelődik a nemzeti identitásnak, mivel az
állam marad a jogok domináns forrása.
Néhány fontos regionális emberi jogi testület ellenére,
az egyének többnyire nem tudtak jogokat érvényesíteni annak az államnak a
politikai földrajzi kontextusán kívül, amelyben léteztek. A kibertér földrajza
azonban olyan, hogy lehetővé teszi az egyén számára, hogy részt vegyen egy
olyan politikai földrajzban, amelyet nem a területi határok határoznak meg.

Borgwardt, Egy új alku a világnak: Amerika emberi jogi víziója
(Cambridge, MA: Belknap, 2005) 191-192.
735
Szemléletes példaként az észak-koreai alkotmány 67. cikke az amerikai alkotmány 1.
kiegészítését utánozza, amely kimondja, hogy "Az állampolgárok számára garantált a szólás, a
sajtó, a gyülekezés, a tüntetés és az egyesülés szabadsága". Korea (Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság)
1972.
évi
alkotmánya
a
módosításokkal
együtt
1998ig,https://www.constituteproject.org/constitution/Peoples_Republic_of_Korea_1998.pdf .
734 Elizabeth
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A kibertér egy alternatív politikai földrajzban ad identitást az egyénnek, és
lehetővé teszi, hogy az egyén saját jogainak közvetítője legyen. Ez a fejezet azt
vizsgálja, hogy a kibertér hogyan változtatja meg a nemzetközi politikai
földrajzot azáltal, hogy megvizsgálja, hogy a kibertér hogyan osztja újra a jogokat
az identitás újraelosztásán keresztül. A jogi struktúrák "elsőbbséget biztosítanak
a jogosultságoknak", és "gondosan körülírt módon felmentik a jogosultat az
erkölcsi előírások és egyéb előírások alól. "736

Az

ilyen jogi struktúrákról itt

kiderül, hogy jelentőségük csökken, mivel az egyének "térbeli-időbeli
elhelyezkedése" többé nem irányító feltétele az "egyéni jogok hordozóinak
mesterséges státuszának "737 megszerzésének.
Ez a fejezet először azzal foglalkozik, hogy a titkosítási technológiák
hogyan teszik lehetővé az egyének számára, hogy közvetítsék saját szólás- és
társulási jogaikat a kibertérben. Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy a digitalizált
hálózatok hogyan csökkentik az állam képességét az egyéni cselekvés
korlátozására. A térbeli változások azonban nem egyszerűen az egyéneknek az
államokkal szemben adnak hatalmat, hanem gyakran az államoknak az
egyénekkel szemben. A második szakasz a tömeges megfigyelési technológiák
államok általi használatát vizsgálja, mint az egyének jogainak extraterritoriális
közvetítését, ami szakadást okoz az állam politikai terének szokásos
értelmezésében. Az utolsó szakasz a hacktivizmus jelenségén keresztül mutatja
be, hogy a jogoknak ez az újraelosztása hogyan írja át a nemzetközi politikai
teret, és hogyan teszi azt globálisan összetetté.

736

Habermas, A posztnacionális konstelláció, 114.

737 Id.
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I. A titkosított én
A modern kriptográfia az angliai Bletchley Parkban született meg a
második világháború alatt Alan Turing keze alatt.

738

A Turing által vezetett elit

csoport feladata volt a német Enigma-gépen keresztül küldött titkosított
üzenetek feltörése. Ez a bonyolult elektromechanikus gép több mint 150 trillió
lehetséges kombinációval rendelkezett, amellyel egy üzenetet titkosítani lehetett,
és a német hadsereg minden nap újraindította a használt kombinációt. Ez azt
jelentette, hogy bár a szövetségesek minden nap képesek voltak lehallgatni a
titkosított üzeneteket, fizikailag lehetetlen volt egyetlen 24 órás időszak alatt az
összes lehetséges kombináción lefuttatni az üzeneteket, hogy megfejtsék az
üzeneteket. Turing matematikus volt, akinek a munkássága már korábban leírt
egy elméleti gépet, amely Turing-gép néven vált ismertté, és amely alapvetően
hozzájárult a modern számítógépek kifejlesztéséhez.

739

Turing a Bletchley

Parkban egy olyan fizikai gép megépítésén dolgozott, amely gyorsan végigjárta
az Enigma gép lehetséges kombinációit, hogy megkeresse az aznapi
kombinációt. Az ő munkájának tulajdonítható, hogy a szövetségesek számára
megváltoztatta a háború menetét.
A kriptográfia ma már digitális játék. Az Enigma gép alapja
a szöveg titkosítására szolgáló kombinációk számáról, és ez a szám a rotorjai és a
szilíciumtábla által előállítható beállítások eredménye volt. Ez erős titkosítás
volt, amíg nem építettek egy olyan gépet, amely gyorsabban működött.

Egy

rejtvény

738

Turingról lásd általában Brate, Technomanifestos, 53-84. A fikciókra vonatkozóan lásd: The
Imitation Game (Black Bear Pictures/Bristol Automotive 2014) és Neal Stephenson,
Cryptonomicon (New York: Avon Books 1999).
739 Lásd: David Berlinski, Az algoritmus eljövetele: The 300-Year Journey from an Idea to the
Computer (Houghton Mifflin Harcourt, 2000).187.
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gép valószínűleg nem felelne meg egy okostelefonnak, még kevésbé egy katonai
szintű számítógépnek, mivel ezeken az eszközökön hatalmas mennyiségű
feldolgozási teljesítmény van. Ugyanez a feldolgozási teljesítmény kihasználható
olyan erős titkosítás létrehozására, amelyet a számítógépek nehezen tudnak
feltörni. A digitális titkosítás feltöréséhez a felhasználóknak vagy rendelkezniük
kell egy kulccsal, vagy egy olyan számítógéppel, amely elég erős ahhoz, hogy a
matematikát fordítva végezze el. Számos titkosítási technika abból indul ki, hogy
a mai számítógépek nem képesek ilyen matematikai feladatok elvégzésére, és
gyakran hangoztatják, hogy egyes digitális üzenetek visszafejtésének leggyorsabb
módja az, ha megvárjuk, amíg a számítógépes technológia olyan szintre fejlődik,
hogy képes lesz elvégezni az üzenet visszafejtéséhez szükséges feladatokat. 740
A titkosítás az egyes felhasználók számára ezoterikusnak tűnhet, de a
legtöbb ember naponta használ valamilyen titkosítási technológiát az interneten.
Valójában a titkosítási technológiák képezik az interneten zajló kereskedelem
alapját.

741

A

biztonságos adatcsere képessége kiemelkedő fontosságú az

interneten bevezetett különböző bizalmi rendszerek számára. Ha például egy
olyan online vállalkozás, mint az Amazon, nem tudja biztosítani, hogy a vásárló
hitelkártyaadatai biztonságban legyenek, akkor valószínű, hogy az adott
vállalkozásnak egyáltalán nem lesznek vásárlói. A titkosítás az interneten a
bizalom alapja.
A titkosítás azonban nem csak kereskedelmi vagy katonai technológia. A
magánszemélyek

már

régóta

használják

a

titkosítást

üzeneteik

vagy

személyazonosságuk titokban tartására, és a modern számítástechnika lehetővé
tette az egyes felhasználók számára, hogy
hozzáférést szerezzenek a fejlett titkosítási technológiákhoz.
amelyet
740

A PGP példája,

Ez a Moore-törvényen alapul, amely kimondja, hogy "a processzorok sebessége vagy a
számítógépek általános feldolgozási teljesítménye kétévente megduplázódik". "Moore törvénye",
http://www.mooreslaw.org (utolsó látogatás 2016. február 18.).
741
DeNardis, The Global War for Internet Governance, 93.
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a 3. fejezetben, ezt jelzi. Az USA a PGP-t lőszernek minősítette, és igyekezett
megakadályozni a technológia külföldre történő exportját. Az internet jellege
azonban olyan volt, hogy az USA nem tudta megállítani a program terjedését a
digitális hálózatokon keresztül. Ennek eredményeként az egyének világszerte
hozzáférhettek a katonai szintű digitális titkosításhoz. Ennek hatására a kódba
ágyazott szólásszabadság (4. fejezet fentebb) elterjedt, és "nem helyi rendelet "742
lett.
A titkosítási technológiák elsősorban két dolgot tesznek. Először is, az
Enigma géphez hasonlóan képesek titkosítani a kommunikáció tartalmát.
Másodszor, az Enigmával ellentétben el tudják rejteni a kommunikátor
személyazonosságát az eszköz IP-címével, ezáltal elrejtve a kommunikátor
tartózkodási helyét.

743

Példaként a PGP az előbbit, a Tor webböngésző pedig az

utóbbit teszi. 744 A titkosítás számos tevékenységet tesz lehetővé, de ez a szakasz
kettőt fog megvizsgálni. Az első ilyen tevékenység a titkosítás sokat hangoztatott
használata az elnyomó rezsimekben a politikai másként gondolkodók által.

745

Maga az internet a "költség, a sebesség és a könnyű használat" előnyeit kínálta a
társadalmi mozgalmak és a politikai disszidensek számára. 746 A titkosítás

742

Lessig, Code 2.0, 236.
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 65 ("a titkosítás nemcsak azt rejtheti el, amit
mondanak, hanem azt is, hogy ki mondja.") és Creighton Powell Davis, "The Internet As a Source
of Political Change in Egypt and Saudi Arabia," Al Noor 1, no. 1 (2008),
http://alnoorjournal.org/wp-content/uploads/2012/05/Al-Noor-2008.pdf#page=33 35 ("the
Internet offers a cloak to both the identity and accountability of collaborators") . A titkosítás a
kriptovalutákon keresztül az anonim fizetést is megkönnyítheti. Lásd általában Elwell et al.,
"Bitcoin".
744 A
Tor egy "onion routing" hálózat, amely elrejti a szoftvert használó személyek IP-címét. Lásd
általában Greenberg, This Machine Kills Secrets, 135-168.
745
Lásd általában Fielder, "The Internet and Dissent in Authoritarian States", 161-91. és Castells,
"Communication, Power and Counter-Power in the Network Society".
746
Fielder, "The Internet and Dissent in Authoritarian States", 162.
743
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fokozza ezeket az előnyöket azáltal, hogy lehetővé teszi a másként gondolkodók
számára, hogy olyan helyeken is szerveződjenek és kommunikáljanak, ahol a
helyi törvények nem garantálják ezeket a jogokat. 747
Amint azt a 4. fejezetben tárgyaltuk, a titkosítási technológiák szorosan
kötődnek

a

kibertér

anarcho-libertárius

hagyományaihoz,

különösen

a

Cypherpunks-hoz. Ez a hagyomány a kriptográfiát antiautoritáriusnak és
demokráciapártinak állítja be. A titkosítás olyan eszköz, amellyel az állam
dominanciáját és hatalmát lehet támadni.

748

Az állam dominanciája elleni

támadás az identitás technikai újratárgyalásán keresztül történik.

749

A

cypherpunok azzal érvelnek, hogy a hatalmi struktúrák a deliberatív
demokráciához szükséges információk ellenőrzésével tartják fenn a hatalom
feletti ellenőrzést.

750 Példaként

Julian Assange írt egy fájltitkosító programot,

amelyet "elnyomó rezsimek aktivistái számára terveztek", és "Rubber Hose"-nak
nevezett el.751 A név arra a fizikai erőszakra utal, amelyet az államnak kellene
alkalmaznia ahhoz, hogy hozzáférjen a titkosított fájlok tartalmához. A politikai
disszidensek nyilvánvalóan bűnözők a saját államukban, de a titkosítás lehetővé
teszi számukra, hogy kivonják magukat az adott területen belül felépített
politikai földrajzból. Greenberg érdekes módon ezt a szabadságot a fizikai
földrajz fogalmába helyezi, megjegyezve, hogy a kriptográfia megszabadíthatja
az egyént "a kormányoktól, amelyek nem haboznak ajtókat betörni, és

747

A véleménynyilvánítás szabadságának emberi jogát az államok közismerten zavaróan
sokféleképpen értelmezik. Lásd például az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet,
"Freedom of Expression on the Internet: A Study of Legal Provisions and Practices Related to
Freedom of Expression, the Free Flow of Information and Media Pluralism on the Internet in
OSCE Participating States", 2011 (az EBESZ-országok közötti eltérések megállapítása)....
748
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 148; Domscheit-Berg, Inside Wikileaks, 189, és
Assange, Cypherpunks, 1.
749
Az információ ilyen értelemben terjeszthető erőforrás, és a kiberlibertáriusok elismerik, hogy
"[a]z egészség és az erőforrások közvetlen összefüggésben állnak a beszéd terjesztésének
képességével". McIntosh & Cates, "Hard Travelin'," 94.
750
Assange, Cypherpunks, 2012.
751
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 126-27.
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elhurcolni a politikai ellenséget. "752 Az egyén úgy menekül az azonosítás elől,
hogy elmenekül a saját helyéről, és így elmenekül az állami mechanizmusok által
rárótt politikai identitás elől.
A politikai véleménynyilvánítás büntetőjogi jellege egyes államokban
elvezet bennünket egy második, a politikai nézeteltéréstől eltérő tevékenységhez:
a kiberbűnözéshez. Míg a titkosítás politikai ellenzékiek általi használata fontos,
a kiberbűnözés tevékenységei a titkosított sávszélesség jelentős részét teszik ki.
753

Ez

mindenféle

gyermekpornográfia,

bűncselekmény:

zsarolási

személyazonosság-lopás

és
és

csalási

rendszerek,

terrorizmus.

754

A

disszidensekhez hasonlóan a titkosítás lehetővé teszi a bűnözők számára, hogy
kilépjenek a földrajzi korlátok közül, és elmeneküljenek az államhatalom elől.
Azonban csak az előbbi esetben mondhatjuk, hogy az egyén bővíti a jogokat,
hogy kiszabaduljon a hazai politikai földrajzból. A kiberbűnözők általában olyan
tevékenységeket folytatnak, amelyek saját és áldozatuk joghatóságán belül
bűncselekménynek minősülnek, ami azt jelenti, hogy csak a saját jogi földrajzuk
elől menekülnek. A titkosítás mindkettőt megvédi az államhatalomtól, de
lehetővé teszi a disszidens számára, hogy kiterjessze politikai jogait, míg a
bűnöző számára, hogy felforgassa jogi kötelezettségeit. Az énnek az államon túli
kiterjesztése és ennek a politikai földrajzra gyakorolt hatásai leginkább a
titkosítás terrorizmusban betöltött szerepén keresztül mutathatók be.

This Machine Kills Secrets, 136, 3.
Moore és Rid például azt találta, hogy a Tor által engedélyezett .onion oldalak nagy részét
tiltott célra használták. Daniel Moore és Thomas Rid, "Cryptopolitik and the Darknet", Survival,
58:1 (2016) 21-25.
754
Lásd általában National Center for Justice and the Rule of Law, Combating Cyber Crime:
Essential Tools and Effective Organizational Structures (Univ. of Mississippi 2007).
752 Greenberg,
753

253

A 2015-ös párizsi és San Bernardino-i

támadások755

után nyilvános vita

bontakozott ki arról, hogy a terrorizmus elleni küzdelem érdekében a
kormánynak

hátsó

technológiákhoz.
tett

756

felfedezések

ajtót

kell-e

nyitnia

a

kereskedelmi

titkosítási

Ezt a vitát a Snowden-ügyben történt kiszivárogtatásokban
gerjesztették,

amelyeket

az

állami

megfigyeléssel

összefüggésben az alábbiakban tárgyalunk. Itt azonban a hangsúly azon lesz,
hogy a terrorista hálózatok hogyan képesek a területi határaikon túlra is
kiterjedni, hogy befolyásolják a "világ közvéleményét".757 A terroristák látszólag
egyszerre politikai és bűnügyi szereplők. Valójában vitathatatlan, hogy 9/11 után
számos olyan terrorista szervezet van, amely ma már globális politikai
szereplőknek minősül egy "'nyílt forrású' anarchiában".758 A terrorista hálózatok
az internetet használják propagandára és toborzásra, valamint titkosított
hálózatokon keresztül történő kommunikációra.

Ezek a technológiák lehetővé

tették a terrorszervezetek számára, hogy túllépjenek a területi földrajzukon, és a
kibergeográfián keresztül felforgassák a nemzetközi földrajzot.
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Lásd általában "Párizsi támadások: What Happened on the Night," BBC News, 2015.
december 9., http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994 és "Everything We Know
about the San Bernardino Terror Attack Investigation so Far," Los Angeles Times, 2015.
december 14., http://www.latimes.com/local/california/la-me-san-bernardino-shooting-terrorinvestigation.
-htmlstory.html.
756
PéldáulSean Gallagher, "NSA's Director Says Paris Attacks 'Would Not Have
Happened'withoutCrypto, "
ArsTechnica
,2016.február18,2016,http://arstechnica.com/tech-policy/2016/02/nsasdirector-says-paris-attacks-would-not-hav e-happened-without-crypto/; Patrick Howell O'Neil,
"Edward Snowden and Spread of Encryption Blamed after Paris Terror Attacks," The Daily Dot,
2015. december 9., http://www.dailydot.com/politics/paris-attack-encryption-snowden/
;ésWillKnight,"Controlling Encryption Will Not Stop Terrorists," New Scientist,
2016. február 19., https://www.newscientist.com/article/dn1309-controlling-encryption-willnot-stop-terrorists.
/.
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Lewis, Az iszlám válsága, 147.
758 A Princeton Project a számítógépes szoftvereket és az internetet használja metaforaként a
nemzetközi kapcsolatokban bekövetkezett változások leírására. Princeton Project on National
Security, "Report of the Working Group on State Security and Transnational Threats" (Princeton,
NJ, 2008), https://www.princeton.edu/~ppns/conferences/reports/fall/SSTT.pdf 10-11.
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Valójában azzal lehet érvelni, hogy a terroristák nem az internethez
hasonló decentralizált logika köré szerveződtek, Bergen és Hoffman szerint a
terrorista hálózatoknak nagyon is sajátos stratégiájuk van az általuk jelentett
fenyegetés diverzifikálására. 759Ez
azt jelenti, hogy a fenyegetés a technológiai
innovációval együtt újul meg.
760

A decentralizáció révén ezek a szervezetek

képesek a célország területi földrajzán belül operatív személyeket toborozni, és
az újoncokkal való digitális kapcsolat a hatalom gyakorlásának médiumaként
szolgál az adott államban. Ha a terrorizmus ellen háború folyik, és a háború más
eszközökkel politika, akkor a terrorista biteket és falatokat használ a politikai táj
átformálására. A kibertér politikai identitást ad a terroristáknak, és lehetővé teszi
a terrorszervezetek számára, hogy "kváziállamként" működjenek, amelyek
erőszakkal felforgató politikai ideológiát erőltetnek. 761 Ez nem jelenti azt, hogy a
titkosítás okozza a terrorizmust, sem azt, hogy megváltoztatja a terrorizmus
politikai üzenetének tartalmát. Ehelyett az az érv, hogy a titkosítás megváltoztatja
a

terroristátkörülvevő politikai földrajzot. Megkönnyíti

azt a stratégiát, amely lehetővé teszi, hogy potenciálisan bárki globális politikai
szereplővé váljon azáltal, hogy felvállalja a terrorizmus ügyét.
Természetesen

a

terrorizmus

szélsőséges

eset,

és

a

titkosítási

technológiának számos dokumentált, törvényes felhasználási módja van a
politikai rendszerek kihívására. 762 A lényeg itt nem az, hogy a titkosításról szóló
vitában oldalt válasszunk. Ehelyett az a célunk, hogy
759

Peter L. Bergen és Bruce Hoffman, A terrorista fenyegetés értékelése: A Bipartisan Policy
Center's National Security Preparedness Group of the Bipartisan Policy Center jelentése
(Bipartisan Policy Center, 2010).
760
Mark G. Stewart és John Mueller, "Cost-Benefit Analysis of Advanced Imaging Technology
Full Body Scanners for Airline Passenger Security Screening," Journal of Homeland Security and
Emergency Management 8, no. 1 (2011), 2. o. (2011).
761
Clapham, "Degrees of Statehood", 150.
762 Lásd még: Clinton, "Internet Rights and Wrongs". (megjegyezve az internet szerepét az arab
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tavaszban és az iráni zöld mozgalomban); Alexandra Dunn, "Unplugging a Nation: State Media
Strategy During Egypt's January 25 Uprising," Fletcher F. World Aff. 35 (2011): 15.
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megmutatja, hogyan bővíti az egyén politikai hatókörét azáltal, hogy "az erőszak
monopóliumával rendelkezők helyett a matematikához és a biztonsági
tervezéshez értőkre tolja át a hatalmi egyensúlyt".763 A titkosítás nagyobb
autonómiát biztosít az egyén számára, hogy érvényesíthesse a territorializált
politikai földrajzban megtagadott jogait.

764

Amint azt korábban említettük,

jelenleg vita folyik arról, hogy a kormányzatnak képesnek kell-e lennie arra,
hogy hátsó ajtót követeljen meg a titkosítási programokhoz. Az USA kormánya
minden bizonnyal megkövetelhetné ezt, de bizonyos mértékig hiábavaló lépés
lenne.

765

Ennek oka, hogy - mint a PGP esetében láthatjuk - bárki kódolhat és

kiadhat titkosítási programot, és mint a 6. fejezetben a Liberator 3D-nyomtatású
pisztoly esetében láthatjuk, nagyon könnyű az amerikai törvényekkel ellentétes
kódot terjeszteni.

Azt

láthatjuk, hogy az Egyesült Államok elvesztette az

ellenőrzést saját politikai földrajzának kommunikációs feltételei felett. 766
A titkosítás lehetővé teszi az egyén számára, hogy "választhasson" a
"polgárok politikai autonómiájának gyakorlásához használt médiumot" illetően,
míg korábban ez a választási lehetőség nem állt rendelkezésre.

767

A titkosítás

lehetővé teszi az egyén számára, hogy hozzáférjen egy politikai földrajzhoz, és
olyan feltételek mellett vegyen részt benne, amelyek eltérnek a területi
földrajzok által létrehozott feltételektől.

Ha az internet valóban a "21. század

nyilvános tere", akkor a titkosítási technológiák úgy tekinthetők, mint amelyek
kijelölik politikai földrajzának határait. 768
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Greenberg, This Machine Kills Secrets , 154
Habermas, A posztnacionális konstelláció, 118.
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Egy nemrégiben készült jelentés éppen erre mutat rá. Lásd Berkman Center, Don't Panic
Making Progress
on the"GoingDark"Debate
(2016.február1
)https://cyber.law.harvard.edu/pubrelease/dontpanic/Dont_Panic_Making_Progress_on_G oing_Dark_Debate.pdf.
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Cohen, "Privacy, Visibility, Transparency, and Exposure," 200
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Habermas, A posztnacionális konstelláció, 17.
768
Clinton, "Internetes jogok és jogtalanságok: Choices & Challenges in a Networked World
(Választások és kihívások a hálózatos világban)".
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II. A tömegek megszelídítése
Adolph Eichmannt, az egykori náci vezetőt Izrael állam elrabolta argentin
otthonából, ahová a második világháború végén menekült. Ezután titokban
kivitték az országból Izrael fennhatósága alá, ahol bíróság elé állt a
holokausztban játszott szerepe miatt.

769

Általánosan elfogadott volt, hogy Izrael

megsértette Argentína szuverenitását ebben a rendkívüli eseményben,770 de a két
fél később megállapodást írt alá az ügy rendezéséről. A jogsértés azért
következett be, mert a nemzetközi jogban a területi joghatóság az uralkodó, vagy
más szóval a nemzetközi kormányzás Argentína határát részesíti előnyben Izrael
igazságszolgáltatási érdekeivel szemben. Ez az oka annak, hogy az államok
kiadatási szerződésekkel szabályozzák a területi joghatóságuk alá tartozó
személyek átadását más államoknak, amelyeknek joghatósága lehet egy
bűncselekményre.

A szokásos forgatókönyv szerint Izrael kénytelen lenne

engedni Argentína dominanciájának saját területe felett, és kérni, hogy
Argentína adja ki Eichmannt.
Eichmann az 1945-ös térbeli rendezés egy fontos jellemzőjét mutatja be,
amely szerint az államoknak általában tilos az egyének jogainak extraterritoriális
közvetítése. Az önrendelkezési jog nemzetközi szinten az állam "politikai
függetlenségén" keresztül jutott kifejezésre. 771 Az államok a területi integritástól
függtek, hogy biztosítsák a legfőbb
769

Lásd általában Hannah Arendt, Eichmann Jeruzsálemben: Jelentés a gonosz banalitásáról
(New York: Penguin, 1963).
770
ENSZ Biztonsági Tanács, S/RES/138 Adolf Eichmann ügyével kapcsolatos kérdés (1960).
771 Az
ENSZ Alapokmányának 771. cikke. 1(2), 2(4).
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hatóság egy adott területen belül. A 9/11-et követően azonban az államok - vagy
legalábbis az Egyesült Államok - úgy kezdték elképzelni magukat, mint
amelyeknek a határai változékonyak, és tetszés szerint kiterjeszthetők.

772

A

kibertér eszközként szolgál a saját magukról alkotott elképzelésükben. Az
államok ma már rutinszerűen közvetítik más országokban élő egyének jogait a
digitális felügyelet révén. 773
Lényegében ugyanazok a jellemzők, amelyek lehetővé teszik az egyének
számára, hogy a kibertéren keresztül kiterjesszék jogaikat, lehetővé teszik a
kormányok számára, hogy a kibertér segítségével megfigyeljék az egyént. Annak
ellenére, hogy a titkosítási technológiák szabadon hozzáférhetőek, a kibertérben
zajló kommunikáció nagy része kereskedelmi forgalomban lévő titkosított
hálózatokon történik. A hálózatok hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek az
egyénekről a "big data" néven ismert jelenség keretében. Ahogy Lessig
megjegyzi: "[e]gyikünk, amit a neten teszünk, adatot termel", amely
"összességében

rendkívül

értékes".774 Például

egy

internetszolgáltatónak

nyilvántartása van a felhasználó által összekapcsolt IP-címekről, amelyből
kiderülhetnek az érdeklődési körök, vásárlási szokások, szakmai és magánéleti
kapcsolatok.

Az IP-címeken túl még több információt tárolnak a

számítógépeken, és ahogyan az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága
megjegyezte,

"az

egyén

magánéletének

összessége

rekonstruálható"

mobiltelefonon lévő adatokból. 775
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Lásd például Bowman az amerikai határ előretolt telepítéséről. Gregory W. Bowman,
"Thinking Outside the Border" 189-251.
773
Lessig, Code 2.0, 209. (""Digitális felügyelet" az a folyamat, amelynek során az emberi
tevékenység valamilyen formáját egy számítógép valamilyen meghatározott szabály szerint
elemzi.").").
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Lessig, Kód 2.0 216.
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Riley kontra Kalifornia, No. 13-132 ( 2014) 18.
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Az, hogy a kormányzat hozzáférhet ezekhez az információkhoz, sok mindent
elárul az egyénről, ami a hagyományos megfigyeléssel járna. 776
Az ilyen típusú adatokat kereskedelmi céllal gyűjtik, de nem egyetlen
személyről, hanem az összes felhasználóról. Amint azt a 2. fejezetben említettük,
a kibertér mindenütt jelenlévő médium, ami azt jelenti, hogy ha a kormányok
hozzáférhetnek a kereskedelmi egységekhez, akkor világszerte gyűjthetnek
profilokat az egyénekről.

777

Az internet lehetővé teszi a globális tömeges

megfigyelést. Edward Snowden éppen ezt a fajta tevékenységet leplezte le,
amikor kiszivárogtatta a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) szerződéses
alkalmazottjaként

gyűjtött

dokumentumok

nagy

halmazát.

778

Ezek

a

dokumentumok feltárták azt a rejtett jogi és technikai infrastruktúrát, amelyet
az Egyesült Államok és szövetségesei 9/11-et követően vezettek be a
kommunikáció engedély nélküli lehallgatására. "Páratlanul első kézből adtak
betekintést a megfigyelési rendszer tényleges működésének részleteibe. "779

A

Snowden-dokumentumokról folytatott nyilvános vitában központi szerepet
játszott, hogy az amerikai jog szerint az amerikai állampolgárok tekintetében
jogszerűek-e, ami egy fontos és érdekes jogi vita. A vizsgálat itt azonban nem az
Egyesült Államok intézkedéseinek jogszerűségét vizsgálja, hanem azt, hogy ezek
az intézkedések hogyan alakították át a nemzetközi politikai földrajzot. A
Snowden-kiszivárogtatásokat arra fogja felhasználni, hogy feltárja, hogyan
alakította át az Egyesült Államok az általa "külföldiként" azonosított személyek
politikai földrajzát.
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Lásd például Sotomayor bíró "mozaikelméletét". US v. Jones, 132 S. Ct. 945 (2012) (Sotomayor
egybehangzóan).
777
Lessig, Free Culture, 278.
778
A kiszivárgások 2013 júniusában kezdtek megjelenni. Glenn Greenwald, "NSA Collecting
Phone Records of Millions of Verizon Customers Daily," The Guardian, elérés: 2014. május 6.,
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order.
779 Glenn Greenwald, Nincs hová bújni: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance
State (New York: Metropolitan Books 2014) 2.
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A PRISM kiváló példája ennek az amerikai képességnek a tömeges
globális megfigyelésre. A PRISM egy olyan program, amelyet először 2013
júniusában fedtek fel, és amely közvetlen adattovábbítást kapott számos
kereskedelmi cégtől, például a Microsofttól és a Google-től, amelyek együttesen
"az online e-mail, kereső, videó és kommunikációs hálózatok túlnyomó
többségét lefedik".780 Ez a program megkövetelte a távközlési cégektől, hogy egy
"szelektorhoz", például egy e-mail címhez kapcsolódó minden kommunikációt
elküldjenek az NSA-nak. A PRISM az NSA által megszerzett "internetes
kommunikáció 91%-át tette ki".781 Hasonlóképpen, az NSA "upstream gyűjtést"
folytatott, amely a "távközlési gerinchálózatot, amelyen a kommunikáció
áthalad, ellenőrző szolgáltatók kényszerített segítségére" támaszkodott.782 A
Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) jelentése szerint "évente
körülbelül 26,5 millió internetes tranzakciót" gyűjtöttek össze upstream gyűjtés
révén. 783 Mindkét nyomozati hírszerzési
gyűjtés az egyén által lakott helyről a kibertérbe.
780

Konkrétan a Microsoft, a Google, a Facebook, a Pal Talk, a YouTube, a Skype, az AOL és az
Apple vállalatokról van szó. Greenwald & MacAskill, "NSA PRISM Program Taps in to User Data
of Apple, Google and Others."; National Security Agency, "PRISM/US-984XN Overview of the
SIGAD Used Most in NSA Reporting Overview [Snowden Leak June 7, 2013)," 2013; Gellman &
Poitras, "U.S., British Intelligence Mining Data from Nine U.S. Internet Companies in Broad
Secret Program."; Glenn Greenwald et al, "Microsoft Handed the NSA Access to Encrypted
Messages,"
TheGuardian
,July12,2013http://www.theguardian.com/world/2013/jul/11/microsoft-nsacollaboration-user-data ; és Ewen MacAskill, "NSA Paid Millions to Cover Prism Compliance
Costs for Tech Companies," TheGuardian
,August23,2013,sec.USnews,http://www.theguardian.com/world/2013/aug/23/nsaprism-costs-tech-companies-paid.
781 Privacy and Civil Liberties Oversight Board, "Report on the Surveillance Program Operated
Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act," 2014. július 2.,
http://library.blountsfolly.com/space/items/show/185 33-34. A PCLOB megjegyzi, hogy a
PRISM-et engedélyező jogszabályi rendelkezések alapján 89 138 ember került célkeresztbe. Id.
33. o. Greenwald és MacAskill azt állítják, hogy a program "közvetlen hozzáférést biztosít az NSA
számára a vállalatok szervereihez". Greenwald & MacAskill, "NSA PRISM Program Taps in to
User Data of Apple, Google and Others".
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PCLOB, "Report on the Surveillance Program," 35; National Security Agency, "(TS//SI/NF)
FAA Certification Renewals With Caveats," 2011. október 12.
783 PCLOB, "Jelentés a felügyeleti programról", 37. Az internetes tranzakció "bármely adathalmaz,
amely az interneten keresztül együttesen halad át úgy, hogy az interneten lévő eszközön
értelmezhető". Id. 39. o.
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egy egyén lakik. Az összegyűjtött adatokat ezután egy adatbázisban tárolják,
amelyet az NSA felhatalmazott alkalmazottai lekérdezhetnek, hogy információt
találjanak a célpontról. 784
E felügyeleti rendszer történelmi kontextusa fontos annak megértéséhez,
hogy mit árul el a politikai földrajz változásáról. Az átfogó megfigyelési
programot közvetlenül a 9/11-es terrortámadások után George W. Bush elnöki
rendeletével engedélyezték.

785

A 9/11 utáni környezet olyan volt, hogy "kevés

külpolitikai cél kapott akkora támogatást, mint a terrorizmus elleni
küzdelem".786 Az Igazságügyi Minisztérium később megállapította, hogy az
elnöki megfigyelési programhoz (PSP) bírósági jóváhagyásra van szükség, ezért
engedélyt kért a titkos külügyi

784 A

BOUNDLESSINFORMANT volt az egyik olyan eszköz, amelyet a hatalmas mennyiségű
összegyűjtött adat kezelésére használtak. Glenn Greenwald és Ewen MacAskill, "Boundless
Informant: The NSA's Secret Tool to Track Global Surveillance Data," The Guardian, hozzáférés:
2014. május 6., http://www.theguardian.com/world/2013/jun/08/nsa-boundless-informantglobal-datamini ng; National Security Agency, "BOUNDLESSINFORMANT - Frequently Asked
Questions," 2012. szeptember 6. Egy másik eszköz az XKEYSCORE. Glenn Greenwald,
"XKEYSCORE: NSA Tool Collects 'Nearly Everything a User Does on the Internet'," The
Guardian, 2013. július 31., http://www.theguardian.com/world/2013/jul/31/nsa-top-secretprogram-online-data.
785
12333. számú végrehajtási rendelet: Az Egyesült Államok hírszerzési tevékenysége (2001). Lásd:
Nemzetbiztonsági
Agency Office of Inspector General, "Working Draft Report from March 24, 2009 on Stellar Wind
(PSP) [Snowden Leak June 27, 2013]," 2009. március 24. 1-3; PCLOB, "Report on the
Surveillance Program," 16-18; és Daniel Gallington, "Perspectives on Collection, Retention, and
Dissemination of Intelligence," Marshall Policy Outlook (Egyesült Államok: George C.
MarshallInstitute,May2014),http://marshall.org/wpcontent/uploads/2014/05/Collection-PO-May-14.pdf 2.
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Miroslav Nincic és Jennifer Ramos, "Torture in the Public Mind", International Studies
Perspectives 12, no. 3 (2011): 231-49, 233. Lásd még Stewart & Mueller, "Cost-Benefit Analysis of
Advanced Imaging Technology, ("A terrorizmus ijesztő fenyegetés, amely befolyásolja a
kockázatvállalási hajlandóságunkat, egy olyan hajlandóságot, amelyet pszichológiai, társadalmi,
kulturális és intézményi folyamatok befolyásolnak."); Gallington, "Perspectives on Collection,
Retention, and Dissemination of Intelligence," 10 ("Bár a technológiát gyakran hibáztatják a
magánélet elvesztéséért, ugyanakkor a terrorizmus alattomos fenyegetésétől való megvédésünk
érdekében is működött."); Wittes, "The Intelligence Legitimacy Paradox". ("az Amerika előtt álló
fenyegetettségi környezet egyre bonyolultabbá válik"); Princeton Project on National Security,
"Report of the Working Group," (9/11 "forradalmat indított el az amerikai nemzetbiztonsági
politikában"); és Greenwald, No Place to Hide. 5 ("a terrorizmustól való félelmet ... az amerikai
vezetők a szélsőséges politikák széles körének igazolására használták fel").
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Hírszerzési Felügyeleti Bíróság (FISC). 787 Maga a program több ismétlésen ment
keresztül, mivel a kormány zárt ajtók mögött küzdött az alkotmányos előírások
betartásáért, és végül a külföldi hírszerzési megfigyelésről szóló törvény (FISA)
702. §-ában kapott törvényi felhatalmazást, bár homályos megfogalmazásban. 788
A

kiigazítások középpontjában annak biztosítása állt, hogy a megfigyelési

módszerek megfelelően a 4. módosítás keretein belül maradjanak. 789 A FISA ugyanaz a jogszabály, amely létrehozta a FISC-t - értelmében az amerikai
kormánynak nincs szüksége engedélyre ahhoz, hogy "külföldi hírszerzési
információkat" gyűjtsön olyan személyektől, akik nem amerikai személyek, és
akikről

ésszerűen

feltételezhető,

hogy

"az

Egyesült

Államokon

kívül

tartózkodnak".790 Más szóval, a 4. módosítás nem vonatkozik az Egyesült
Államok határain kívül tartózkodó nem amerikai állampolgárokra. Ennek
eredményeképpen az NSA megfigyelései a nem területi hatályúságra alapoztak
787

NSA OIG, "Working Draft Report from March 24, 2009", 36-37. PCLOB, "Report on the
Surveillance Program, 16-18, 42; és United States Department of Justice, "Exhibit A: Procedures
Used by the National Security Agency for Targeting Non-United States Persons Reasonably
Belied to Be Located Outside the United States to Acquire Foreign Intelligence Information
Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, as Amended,"
(2009. július 28.). Gallington a FISC eljárását "bármely szövetségi, állami vagy nagyvárosi
bíróság" eljárásához hasonlítja, amikor a házkutatási parancsokat vagy lehallgatási parancsokat
értékelik. Gallington, "Perspectives on Collection, Retention, and Dissemination of Intelligence,"
5-6. Az engedély nélküli tömeges megfigyelések esetében a FISC mind a célzási eljárásokat, mind
a minimalizálási eljárásokat felülvizsgálja egy korlátozottnak minősített felülvizsgálat keretében.
PCLOB, "Jelentés a megfigyelési programról", 26-27.
788
1978. évi Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, 95 Pub.L. 511 (1978). Külföldi hírszerzés
Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008, 110 Pub. L. 261 (2008) és
PCLOB, "Jelentés a felügyeleti programról", 19. A 702. szakasz "kísérlet volt arra, hogy törvényi
keretet adjon a jelenleg folyó tevékenységeknek". Id. 81-84. o. Greenwald és MacAskill megjegyzi,
hogy a PRISM-et azért dolgozták ki, mert az volt az érzés, hogy "a FISA elromlott, mert olyan
embereknek nyújtott magánélet-védelmet, akik nem voltak "jogosultak rá"". Greenwald &
MacAskill, "NSA PRISM Program Taps in to User Data of Apple, Google and Others".
789 Ez a 4. módosítás "külföldi hírszerzési kivétel". PCLOB, "Jelentés a megfigyelési programról",
89-90.
790
PCLOB "Jelentés a felügyeleti programról", 20-21. A külföldi hírszerzés "olyan információ,
amely az Egyesült Államok azon képességére vonatkozik, hogy megvédje magát egy külföldi
hatalom tényleges vagy potenciális támadása, szabotázs, nemzetközi terrorizmus vagy
tömegpusztító fegyverek külföldi hatalom általi elterjedése, illetve egy külföldi hatalom titkos
tevékenysége ellen". Id. 22. o. Lásd még Gallington, "Perspectives on Collection, Retention, and
Dissemination of Intelligence", 5 ("Joggal állapítható meg, hogy a világon sehol máshol nem
részesülnek az állampolgárok, állampolgárok vagy egy ország lakói olyan vélelemben, mint
amilyet mi az "U.S. Person" fogalmában megtestesítettünk.").
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célpont. Snowden szerint a "külföldi" kifejezés használata "retorikai váltás,
[amely] a kormányok hallgatólagos elismerése annak, hogy elismerik, átlépték
az igazolható tevékenységek határait".791 Snowden azt is feltárta, hogy a külföldi
megfigyelés néha az Egyesült Államok határain792 keresztül is visszahat az
Egyesült Államokra, "elektromágneses úton az Egyesült Államokat idegen
nemzetté változtatva"."793 A Snowden által feltárt felhasználási módok azt
mutatják, hogy "[a] technológia nem ismeri az állampolgárságot", és az Egyesült
Államoknak csak "alapos meggyőződésre" volt szüksége, hogy az egyén az
Egyesült Államok területén kívül tartózkodik, hogy teljesüljön az "idegenség
követelménye".794 Az idegenség azért fontos, mert a nemzetközi kormányzati
rendszer szerint az USA saját állampolgárainak megfigyelése szuverenitási
okokból jogszerű. Az USA területén kívüli területeken élő egyének külföldi
megfigyelése az USA
791

Snowden, "Tanúvallomás az Európai Unió Parlamentje előtt".
Gellman & Poitras, "U.S., British Intelligence Mining Data from Nine U.S. Internet Companies
in Broad Secret Program."; Glenn Greenwald and Spencer Ackerman, "How the NSA Is Still
Harvesting
Your
Online
Data,"
The
Guardian,
June
27,
2013,
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/27/nsa-online-metadata-collection ;
Greenwald & Ball, "The Top Secret Rules That Allow NSA to Use US Data without a Warrant.";
Glenn Greenwald and Spencer Ackerman, "NSA Collected Americans' Email Records in Bulk for
Two
Years
under
Obama,"
The
Guardian,
June
27,
2013,
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/27/nsa-data-mining-authorised-obama ;
James Ball és Spencer Ackerman, "NSA Loophole Allows Warrantless Search for US Citizens'
EmailsandPhoneCalls, "
TheGuardian
,August9,2013,http://www.theguardian.com/world/2013/aug/09/nsa-loopholewarrantless-searches-email- hívások; Barton Gellman, "NSA Broke Privacy Rules Thousands of
Times per Year, Audit Finds,"
TheWashingtonPost
792

,August15,2013,http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nsabroke-privacy-rules-thousands.
-of-times-per-year-audit-finds/2013/08/15/3310e554-05ca-11e3-a07f-49ddc7417125_story.ht
ml; és National Security Agency, "(U//FOUO) NSAW SID Intelligence Oversight (IO) Quarterly
Report - First Quarter Calendar Year 2012 (1 January - 31 March 2012 - EXECUTIVE
SUMMARY," May 3, 2012.
793
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 223. Lásd még Wittes, "The Intelligence Legitimacy" (A
hírszerzés legitimitása).
Paradoxon." ("ugyanazok a technológiák, amelyek bonyolultabbá, változatosabbá és zavarba
ejtőbbé teszik a fenyegetésekről alkotott képet, a hírszerzési folyamatot is szorosabb mindennapi
kapcsolatba hozzák a mindennapi életüket élő emberekkel."). A 9/11 utáni eredeti elnöki rendelet
"korlátozott ideig" engedélyezte a terrorizmus elleni megfigyelést az Egyesült Államokban, de
később visszavonták, és csak a külföldi hírszerzésre terjedt ki. PCLOB, "Jelentés a megfigyelési
programról. A PCLOB azt is megjegyzi, hogy tilos a "fordított célzás". Id. 23. o. Megjegyzi
továbbá, hogy az NSA által alkalmazott technológia csak korlátozottan képes kiszűrni az USA-ban
élő személyek kommunikációját. Id. 42., 85. o.
794 Snowden, "Tanúvallomás az Európai Unió Parlamentje előtt", 5 és PCLOB, "Jelentés a
megfigyelési programról", 21, 43-52.
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joghatóság, amely a nemzetközi politikai földrajzon belül a legproblémásabbnak
tűnik.
Nem kivételes, hogy a Bill of Rights egy része nem terjed ki az Egyesült
Államok határain kívülre, mivel olyan jogokat garantál az Egyesült Államokban,
amelyek közül néhány egyetemesebb értelemben vett emberi jogokat valósít
meg. A 4. módosítás egyike azoknak a jogoknak, amelyek csak az USA határain
belül garantáltak az állampolgárok és a nem állampolgárok számára.

795

Ez

némileg kettősséget jelent az Egyesült Államok számára. Egyrészt Clinton
külügyminiszter az Első Kiegészítés jogainak a kibertérre való kiterjesztése
mellett érvel, másrészt a kormány titokban nem terjeszti ki a Negyedik
Kiegészítés szerinti jogokat.

796

A kettősség azért áll fenn, mert a

szólásszabadságot, amelyet a kormány szerint ki kellene terjeszteni, védi a 4.
kiegészítésnek a magánéletbe való kormányzati beavatkozásra vonatkozó
akadálya. Tehát a Clinton által kínált "egyetemes" jogok politikai identitás
alapján egyenlőtlenül terjednek ki.
A Snowden által feltárt tevékenységek jellemzője, hogy a
a

4.

módosítás

engedélyezési

követelményében

kritikus

jelentőségű

bűncselekmény egyedi gyanúját, a "külföldi" állandóan gyanús politikai
identitással.797 Ennek eredményeként a FISC nem dönt arról, hogy egy adott
külföldi személyt megfigyelnek-e. A FISC nem határozza meg, hogy egy adott
külföldi személyt megfigyelnek-e.

A

bírósági felülvizsgálat ehelyett annak

megállapítására korlátozódik, hogy a titokban elfogadott és engedélyezett
eljárások "a
795

Id. 86-7. A PCLOB megjegyzi, hogy az emberi jogi dokumentumokban található "magánélethez
való jog" alkalmazása nem egyértelmű. Id. 100-102. o.
796
Clinton, "Internetes jogok és jogtalanságok: Choices & Challenges in a Networked World
(Választások és kihívások a hálózatos világban)." Lásd még: US DoD, "Department of Defense
Strategy for Operating in Cyberspace". (megjegyezve a kibertér jelentőségét a "szólásszabadság
terjedésében").
797
PCLOB, "Jelentés a megfigyelési programról", 18.
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ésszerűen úgy tervezték", hogy megakadályozzák az amerikai személyek vagy
egyének megfigyelését az Egyesült Államok határain belül.

798

Ami kivételes, az

az amerikai kormány hatalma arra, hogy aktívan átalakítsa a határain kívüli
politikai teret. Erre pedig azért képes, mert "a világ kommunikációjának nagy
része az USA-n keresztül folyik "799 . Ez azt jelenti, hogy képes területét más
államok területére is átterhelni. 800
Amit Snowden felfedett, az nem csupán egy megfigyelési program volt,
hanem egy alapvető elmozdulás az állam szempontjából abban a tekintetben,
hogy milyen mértékben alakíthatja a politikai földrajzot a saját határain kívül.
Régóta köztudott, hogy a megfigyelés átformálja a teret, és hogy "[a]
magánéletnek van térbeli dimenziója".801 Ez Jeremy Bentham Panopticon című
művének központi gondolata, és Cohen szerint a modern rizomatikus
megfigyelési rendszerek drámaian megváltoztatják a nyilvános és a magánteret.
802

A megfigyelés "megváltoztatja a tapasztalatot a

798

Példaként lásd: United States Department of Justice, "Memorandum for the Attorney General:
Proposed Amendment to the Department of Defense Procedures to Permit the National Security
Agency to Conduct Analysis of Communications Metadata Associated with Persons in the United
State," 2007. november 20.; United States Department of Justice, "Exhibit A."; PCLOB, "Report
on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence
Surveillance Act," 26-27.
799
NSA, "PRISM/US-984XN"
800
Lana Lam, "EXCLUSIVE: US Hacked Pacnet, Asia Pacific Fibre-Optic Network Operator, in
2009, "
SouthChinaMorningPost
,June22,2013,http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1266875/exclusiveus-hacked-pacnet-asia-pa cific-fibre-optic-network-operator; Lana Lam and Stephen Chen,
"EXCLUSIVE: US Spies on Chinese Mobile Phone Companies, Steals SMS Data: Edward
Snowden," South China Morning Post
,2013.június 22
.,http://www.scmp.com/news/china/article/1266821/us-hacks-chinese-mobilephone-compan ies-steals-sms-data-edward-snowden?page=all; Laura Poitras, Marcel
Rosenbach, and Holger Stark, "NSA Spies on 500 Million German Data Connections," Spiegel
Online, 2013. június 30., http://www.spiegel.de/international/germany/nsa-spies-on-500million-german-data-conne ctions-a-908648.html.
801
Cohen, "Privacy, Visibility, Transparency, and Exposure" (Adatvédelem, láthatóság,
átláthatóság és kitettség), 181. Lásd még Debra Kirby, "Minding the Gap: The Growing Divide
between Privacy and Surveillance Technology" (Szakdolgozat,
NavalPostgraduateSchool,2013),http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=get
Record&metadataPrefix=html&identifier=ADA585523.
10-11.
802
Cohen, "Privacy, Visibility, Transparency, and Exposure," 184-186.
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olyan módon, amely nem függ teljes mértékben attól, hogy valaki valóban figyele. "803 Lessig ezt az egyénre rótt "tehernek" nevezi,804 Greenwald pedig
megjegyzi, hogy az a polgárság, amely tudatában van annak, hogy mindig
figyelik,

gyorsan

engedelmes

és

félelemmel

teli

polgárrá

válik.805

A

transznacionális felügyelet tehát új politikai földrajzot gyakorol az egyénre
azáltal,

hogy

terheket

ró

rá,

ami

"megváltoztatja

fogyatékosságok egyensúlyát" a kibertérben.

806

a

hatáskörök

és

Ennek eredményeként, annak

ellenére, hogy ez egy kormányzati intézkedés, a nemzetközi térben elképzelt
határokat erodálja, mivel a határok történelmileg gátolták az ilyen léptékű és
kiterjedésű

felügyeletet.

A

"politikai

függetlenség"

elvesztését

mutatja

Snowdennek az Európai Parlament előtt tett vallomása, amelyben elmondta a
képviselőknek, hogy "anélkül, hogy felálltam volna a székemből, a bizottság
bármely tagjának, valamint bármely hétköznapi polgárnak a magánjellegű
kommunikációját elolvashattam volna. "807 Valójában Snowden kiszivárogtatásai
megerősítik, hogy az Egyesült Államok éppen ilyen jellegű megfigyelésben vett
részt,808 ami "hatással van a nemzetközi kapcsolatok kibontakozásáról alkotott
feltételezéseinkre "809 .

803

Id. 192. o.
Lessig, Code 2.0, 218.
805
Greenwald, No Place to Hide, 3.
806
Cohen, "Privacy, Visibility, Transparency, and Exposure" (Adatvédelem, láthatóság, átláthatóság
és kitettség), 193.
807
Snowden, "Tanúvallomás az Európai Unió Parlamentje előtt", 2
808
Ewen MacAskill et al., "GCHQ Intercepted Foreign Politicians' Communications at G20
Summits, "
TheGuardian
,June17,2013,http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/16/gchq-interceptedcommunications-g20-summ its; Laura Poitras et al., "NSA Spied on European Union Offices,"
Spiegel Online, 2013. június 29., http://www.spiegel.de/international/europe/nsa-spied-oneuropean-union-offices-a-908590. html; Ewen MacAskill és Julian Borger, "New NSA Leaks
Show How US Is Bugging Its
EuropeanAllies,"
TheGuardian
,2013.
június
30.http://www.theguardian.com/world/2013/jun/30/nsa-leaks-us-bugging-european-allies ;
"NSA Hacked UN Videocalls as Part of Surveillance Program, Claims Report," Al Jazeera America
,2013.augusztus
25.http://america.aljazeera.com/articles/2013/8/25/nsa-bugged-u-n-headquarters.html.
809 J. Dittmer, "Mindennapi diplomácia: UKUSA Intelligence Cooperation and Geopolitical
Assemblages". Annals of the Association of American Geographers 105, no. 3 (04 2015):
604-05.
804
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Az, hogy az Egyesült Államok képes megfigyelni külföldi politikusok
kommunikációját, a politikai földrajzuk megváltozását jelzi, mivel "[a]
megfigyelés által kitett terek másképp működnek, mint azok a terek, amelyek
nincsenek ilyen módon kitéve "810.
Azt is hangsúlyozni kell, hogy az államnak a határain kívüli politikai
földrajz átalakítására való képessége a hatalomnak a vállalati közvetítőkre való
átengedésén alapul, amint azt az előző fejezetben tárgyaltuk.

811

Ezeknek a

hálózatoknak a hatókörük kiterjesztésére való képessége csak a kormányzat
hatókörét bővíti, és piaci szereplőként arra ösztönzik az egyéneket, hogy
"előnyökkel és élvezetekkel, köztük árengedményekkel, társadalmi státusszal és
voyeurisztikus szórakozással" jelentkezzenek a "megfigyelői gyülekezetbe".812 Az
állam hasznot húz abból a vállalati célból, hogy "az adatok nyers erejét
hasznosítani tudja. "813 Valójában a "magánközvetítőkre való támaszkodás új
formákkal ruházta fel az államokat, amelyek néha

810

Cohen, "Privacy, Visibility, Transparency, and Exposure," 194. Lásd még Dittmer, "Everyday
Diplomacy", 604-19.
811
Lásd Dominic Rushe, "Skype's Secret Project Chess Reportedly Helped NSA Access
Customers'Data, "
TheGuardian,
June20,2013,http://www.theguardian.com/technology/2013/jun/20/skype-nsaaccess-user-data ;JamesRisen and Nick Wingfield, "Web's Reach Binds N.S.A. and Silicon
Valley Leaders," The New
YorkTimes
,June19,2013,sec.Technology,http://www.nytimes.com/2013/06/20/technology/s
ilicon-valley-and-spy-agency-bound-by-s trengthening-web.html; Glenn Greenwald és mások,
"Microsoft Handed the NSA Access to Encrypted Messages."; Craig Timberg és Ellen Nakashima,
"Agreements with Private Companies Protect U.S. Access to Cables' Data for Surveillance," The
Washington Post, 2013. július 6,
http://www.washingtonpost.com/business/technology/agreements-with-private-companies-p
rotect-us-access-to-cables-data-for-surveillance/2013/07/06/aa5d017a-df77-11e2-b2d4-ea6d
8f477a01_story.html. James Ball, Luke Harding és Juliette Garside, "BT and Vodafone among
Telecoms Companies Passing Details to GCHQ," The Guardian, 2013. augusztus 2.,
http://www.theguardian.com/business/2013/aug/02/telecoms-bt-vodafone-cables-gchq ; Az
Egyesült Királyságban a panaszosok ezt a GCHQ által a "hálózati infrastruktúra kihasználásának"
nevezték, és számos jogsérelmet állítottak. Greenet Ltd. et al. kontra GCHQ - Indokolás
(Investigatory Powers Tribunal (UK) 2014).
812
Cohen, "Privacy, Visibility, Transparency, and Exposure," 187.
813
Id. 186.
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elszámoltathatatlan és átláthatatlan hatalom az információáramlás felett. "814 Azt
is meg kell jegyezni, hogy ezek a tevékenységek nem korlátozódnak az Egyesült
Államokra, és Snowden egy olyan "megfigyelői csoportosulást" fedett fel, amely
magában foglalja az Egyesült Királyságot,815 Franciaországot,816 Ausztráliát,817 és
Németországot. 818
A politikai földrajz átalakítására való állami képességet a 6. fejezetben
tárgyalt területi földrajz átalakításának összefüggésében is meg kell említeni. A
tárgyak internete lehetővé teszi az államok számára, hogy idegen területek
fizikai infrastruktúráját ellenőrizzék, amint azt a Stuxnet esetében is láthattuk.
Lehetővé teszi a digitalizált erőszakot is, ahogyan azt az Egyesült Államok
drónok alkalmazásánál láthatjuk. A Predator drónt először a légierő megfigyelési
eszközeként fejlesztették ki, és ezt a célt szolgálta egészen a 2000-es évekig,
amikor is lőszerekkel szerelték fel, hogy célzott gyilkosságokat hajtson végre
külföldi országokban.

819

A Predator egy internetes technológiára épülő és

kereskedelmi távközlési műhold által továbbított kommunikációs kapcsolaton
keresztül kapcsolódik egy egyesült államokbeli felhasználóhoz. 820 Ha a drónt a
tárgyak internete "tárgyaként" értelmezzük, akkor a digitalizált erőszak
megtestesítője. A politikai földrajz

814
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.
816
Angelique Chrisafis, "France 'Runs Vastared Electronic Spying Operation Using NSA-Style
Methods,"
TheGuardian
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"A német hírszerző ügynökségek az NSA kémprogramját használták", Spiegel Online, 2013.
július 20., http://www.spiegel.de/international/germany/german-intelligence-agencies-usednsa-spying.
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a nemzetközi rendszer által az ilyen gyilkosságok célpontjainak tulajdonított
erőszakot a kibertéren keresztül alakítják át.

III. Hálózati globális politika
Az előző két szakaszban leírtak a hatalom keresztezéséről szólnak, és
mindkettő a politikai földrajz változásait írja le lokális perspektívában. További
vizsgálat tárgyát képezné, hogy mindez mit tesz a nemzetközi tér politikai
földrajzával. Ez a vizsgálat feltárja, hogy a határok eltolódnak, amikor más
entitások olyan hatalmi szinten kapcsolódnak be, amelyek közvetlenül
megkérdőjelezhetik az államokat. Az előző két szakasz egyik következménye az,
hogy az államok átengedték a hatalmat az internet irányításában, és arra
támaszkodnak, hogy képesek az online nem állami szereplőkkel összemosódni.
Ez a szakasz a hackivistákat fogja vizsgálni, mint a nem állami szereplőkkel
hálózatba szerveződő, világméretű politikai földrajz bizonyítékát. Maga a
kifejezés a technológia megváltoztatásának (azaz a hackelésnek) a politikai
változás (azaz az aktivizmus) érdekében történő megváltoztatásának gondolatát
idézi. A hacktivisták "a kriptográfiát használják a politikai változás elérésére",
mint olyan eszközt, amellyel a hatalmat "az embereknek" adják át.821 Ez a
szakasz a hacktivizmus narratíváját követi nyomon, amely a globális politikai
földrajz eme átalakulását illusztrálja.
2010 novemberében a Wikileaks weboldalon a Cablegate néven ismertté
vált incidens során az amerikai külügyminisztérium diplomáciai táviratai
kezdtek kiszivárogni a weboldaláról.

A Wikileaks egy Julian Assange által

alapított weboldal, amely saját szavaival élve "multinacionális médiaszervezet és
kapcsolódó könyvtár".

821

Greenberg, This Machine Kills Secrets, 131, 168.
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amely "minden cenzúrázási kísérlettel szembeni ellenállásban tökéletes".822 A
honlap "a cenzúrázott vagy más módon korlátozott hivatalos anyagok nagy
adathalmazainak elemzésére és közzétételére szakosodott, amelyek háborúval,
kémkedéssel és korrupcióval kapcsolatosak" (ismét saját szavaival).

823

Assange

odáig ment, hogy ezt diplomatikusan fogalmazta meg: "A WikiLeaks a világ
legüldözöttebb dokumentumainak óriási könyvtára. Menedéket adunk ezeknek a
dokumentumoknak, elemezzük őket, népszerűsítjük őket, és még többet
szerzünk be. "824 Domscheit-Berg szerint Assange kifejezetten az Egyesült
Államokra összpontosított, "a lehető legnagyobb ellenfelet keresve "825 .
A Cablegate-kiadványok katalizálták a Wikileaks és Assange gyors
felemelkedését a világhírnév felé. Ez oda vezetett, hogy az állami retorikában
"terroristaként" és "felháborító, vakmerő és megvetendő"-ként jellemezték őt.826
A közzétételek példátlanok voltak, és komoly szégyent hoztak az Egyesült
Államokra, valamint globálisan is biztonsági aggályokat okoztak, bár a Wikileaks
igyekezett minimalizálni az emberi életek kitettségét. A 251 287 dokumentum
páratlan betekintést engedett az Egyesült Államok nemzetközi kapcsolataiba, és
olyan kormányzati folyamatokat tárta a nyilvánosság elé, amelyek általában
zártak maradnak. A dokumentumokat egy Bradley Manning nevű fiatal katona
szivárogtatta ki, akit később az Egyesült Államokban büntetőeljárás alá vontak a
dokumentumok nyilvánosságra hozatala miatt. 827
822Wikileaks

,"WhatisWikileaks"(2015.november3)
823 Id.

824 Id.
825

https://wikileaks.org/What-is-Wikileaks.html
.

Domscheit-Berg, Inside Wikileaks, 189. Lásd még Id. 160. o. (megjegyezve, hogy Assange a
Collateral Murderről azt nyilatkozta: "Elindultam, hogy véget vetek egy háborúnak". A videó egy
amerikai Apache helikopterről készült felvétel volt, amelyen iraki civileket mutattak be, akiket az
amerikai erők megtámadtak).
826
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 177.
827 Julie Tate, "Bradley Manning Sentenced to 35 Years in WikiLeaks Case," The Washington Post
,2013.augusztus 20
,
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Az Egyesült Államok elkezdett eljárást indítani Assange ellen, és diplomáciai
nyomást kezdett gyakorolni annak érdekében, hogy módot találjon arra, hogy
Assange-hoz jusson.

828

2010 augusztusában aztán Svédországban nemi

erőszakkal kapcsolatos vádak alapján elfogatóparancsot adtak ki Assange ellen.
829

Az Egyesült Királyság házi őrizetbe helyezte Assange-ot, amíg eldönti, hogy a

kiadatás megfelelő-e. Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága 2012
májusában úgy döntött, hogy a kiadatás megfelelő.830 Assange ezután Ecuador
londoni nagykövetségére menekült, ahol menedékjogot kapott. E sorok írásakor
Assange még mindig az ecuadori nagykövetségen tartózkodik, de az ENSZ
Emberi Jogi Tanácsának önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportja
2016 februárjában véleményt adott ki, amelyben a fogva tartást "önkényesnek"
minősítette831

.

Az Egyesült Államok nem csak diplomáciai nyomást gyakorolt.
Megpróbálta rávenni a határain belüli vállalatokat is, hogy gyakoroljanak
nyomást Assange-ra és a Wikileaksre. Ennek érdekében nyomást gyakoroltak a
fizetési weboldalakra és a webszolgáltatókra, hogy ne engedjék, hogy
szolgáltatásaikat a Wikileaks támogatására használják. Több nagyvállalat, mint
például az Amazon, a PayPal és a Mastercard, engedett ennek a nyomásnak,
amely megmutatta a vállalatok hatalmát az internet felett.
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/judge-to-sentence-bradley-manni
ng-today/2013/08/20/85bee184-09d0-11e3-b87c-476db8ac34cd_story.html.
828
Glenn Greenwald és Ryan Gallagher, "Snowden Documents Reveal Covert Surveillance and
Pressure Tactics Aimed at WikiLeaks and Its Supporters," The Intercept, 2014. február 18,
https://theintercept.com/2014/02/18/snowden-docs-reveal-covert-surveillance-and-pressure
-tactics-aimed-at-wikileaks-and-its-supporters/.http://www.thedailybeast.com/articles/2010
/08/10/a-western-crackdown-on-wikileaks.html.
829
Domscheit-Berg, Inside Wikileaks, 203-215.
830
Owen Bowcott, "Julian Assange Loses Appeal against Extradition," The Guardian, May 30,
2012,secMedia,http://www.theguardian.com/medi
a/2012/may/30/julian-assange-loses-appeal-extradition. 831 Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának
önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportja, 54/2015. sz. vélemény Julian Assange-ról
(Svédország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága), 99. pont.

273

vállalatok, és a kormány tagadta az ilyen akciókat.

832

Ez hívta életre az

Anonymous hacktivista csoport belépését.
Az Anonymous egy földrajzilag szétszórt hackerkollektíva, amelynek
személyazonossága olyan titkos, amennyire a kódok meg tudják tartani. A
csoport saját szavaival élve: "Az Anonymous a világ minden táján élő emberek
laza gyűjteménye. . . .
Az Anonymous köztudottan hacker- és hackerműveletekkel kapcsolatos, de az
évek során többségi tiltakozó/polgári aktivista mozgalommá fejlődött. "833
Fontos, hogy az Anonymousnak nincs vezetője, és bárki csatlakozhat hozzá. 834 A
"nihilista" csoportot számos nagy horderejű hackeléssel hozták kapcsolatba,
amelyeknek általában valamilyen társadalmi igazságossági indítéka van.

835

Olyan csoportok ellen hirdettek akciókat, mint a CIA,836 a Westboro Baptista
Egyház,837

a

mexikói drogkartellek,838 a Szcientológiai Egyház,839 az Iszlám

Állam,840 vagy akár Kanye West.

841

Ezeket a taktikákat alkalmazták a Cablegate

kibontakozásakor. Az Anonymous DDoS-támadásokat alkalmazott az általuk
állított vállalatok ellen.
832

Greenwald & Gallagher, "Snowden Documents Reveal Covert Surveillance" és Clinton,
"Internetes jogok és jogtalanságok,"
833
AnonHQ, "Az emberek leggyakrabban feltett kérdései az Anonymousról", (2016. január 16.).
http://anonhq.com/43605-2/.
834 Id.
835
Greenberg, This Machine Kills Secrets, 185.
836
Chloe Albanesius, "Anonymous Takes Down CIA Web Site," PC Magazine, 2012. február 10.,
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2400140,00.asp.
837
Helen A. S. Popkin, "Anonymous 'Brandjacks' Westboro Baptist Church on Facebook," NBC
News
,April17,2013,http://www.nbcnews.com/technology/anonymous
-brandjacks-westboro-baptist-church-faceb ook-1C9395459.
838
Associated Press, "'Anonymous' Hackers Threaten Drug Cartel," CBS News, 2011. október
31., http://www.cbsnews.com/news/anonymous-hackers-threaten-drug-cartel/.
839
Az Anonymous és a Wikileaks egyaránt célba vette a Szcientológiát. Lásd: Daniel Domscheit-Berg,
Inside Wikileaks, 35.
840
E.T. Brooking, "Anonymous vs. the Islamic State", Foreign Policy, 2015. november 13.,
https://foreignpolicy.com/2015/11/13/anonymous-hackers-islamic-state-isis-chan-online-war.
/.
841 "Kanye West Targeted by 'Anonymous' in Searing Video," Billboard, 2015. március 12.,
http://www.billboard.com/articles/columns/the-juice/6501935/anonymous-kanye-west-vide o.

274

cenzúrázzák a Wikileakset.

842 A

vállalatok mellett az Anonymous olyan

kormányokat is támadott, mint Zimbabwe és Tunézia, amelyek cenzúrázták a
dokumentumokat.

843

Az Anonymous akcióit a "tudás szabad" filozófiája

támasztotta alá, egy olyan mondat, amely a 4. fejezetben ismertetett politikai
földrajzra is visszhangzik.844
A harmadik, de valószínűleg nem utolsó felvonás ebben a kiszivárogtatási
drámában Edward Snowden kiszivárogtatásai.

Snowdent, feltételezhetően,

bizonyos mértékig inspirálta ez a globális dráma a kormányzati átláthatóságról,
és Manninghez hasonlóan ő is kormányzati dokumentumok halmazát hozta
nyilvánosságra a sajtó számára. Néhány nappal az első kiszivárogtatás után
ugyanazok az újságírók, akik a kiszivárogtatásokat nyilvánosságra hozták, a
kiszivárogtató személyazonosságát is felfedték egy Snowdennel készült interjú
közzétételével. Ebben az interjúban kijelentette, hogy reméli, hogy a
kiszivárogtatásai "világszerte vitát [indítanak el] a polgárok között arról, hogy
milyen világban akarunk élni".845 Snowden interjúja egy hongkongi szállodai
szobából készült. Miközben az Egyesült Államok igyekezett elindítani a
Snowdenhez való eljutás jogi folyamatát, őt csendben felszállították egy
repülőgépre, amely a moszkvai repülőtér nemzetközi termináljára vitte, mielőtt
még

842

Robert Mackey, "'Operation Payback' Attacks Target MasterCard and PayPal Sites to
AvengeWikiLeaks, "
TheLede
,1291819254,http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/12/08/operationpayback-targets-mastercard-and-pa ypal-sites-to-avenge-wikileaks/.
843
"Anonymous Activists Target Tunisian Government Sites," BBC News, 2014. január 4.,
http://www.bbc.com/news/technology-12110892.
844 Greenberg, This Machine Kills Secrets, 185.
845
Glenn Greenwald, Ewen MacAskill és Laura Poitras, "Edward Snowden: The Whistleblower
behind the NSA Surveillance Revelations," The Guardian, 2013. június 11., sec.
USne
ws,
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surve
illance. Snowden hongkongi tartózkodását a Citizen Four című dokumentumfilm (HBO Films
2014) mutatja be.
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az Egyesült Államok érvénytelenítheti az útlevelét.

846

Több mint egy hónapig a

repülőtér nemzetközi zónájában élt, bármely állam jogi és politikai határain
kívül.

847

Ez idő alatt az a hír járta, hogy Bolíviában menedékjogot fog kapni, és

hogy egy diplomáciai járat fedélzetén tartózkodik, amely a bolíviai elnököt
szállítja.

848

Az Egyesült Államok nagy diplomáciai nyomást gyakorolt, aminek

következtében

Portugália,

Franciaország,

megtagadta a légtérbe való belépést.

849

Olaszország

és

Spanyolország

A gépet Bécsbe irányították át, ahol

átkutatták, és az osztrák külügyminiszter megerősítette, hogy Snowden nem volt
a fedélzeten.

850

Snowden egy évre szóló ideiglenes menedékjogot kapott

Oroszországban, amelyet azóta meghosszabbítottak.

851

Snowdent a Wikileaks

ügyvédei képviselték az orosz kormánnyal folytatott tárgyalásokon. Valójában a
Wikileaks nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Snowden ne kerüljön vissza
az Egyesült Államok joghatósága alá. 852 Egy jogi és politikai enklávéból a

846

Tania Branigan és Miriam Elder, "Edward Snowden Leaves Hong Kong for Moscow", The
Guardian
,2013.június
23,sec.USnews,http://www.theguardian.com/world/2013/jun/23/edward-snowden-leaveshong-kong-mosco w.
847
Alec Luhn, "Edward Snowden elhagyja a moszkvai repülőteret, miután Oroszország
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1.,sec.USnews,http://www.theguardian.com/world/2013/aug/01/edward-snowden-granttemporary-asylum
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Dan Roberts, "Bolivian President's Jet Rerouted amid Suspicions Edward Snowden on Board,
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TheGuardian
,July3,2013,secWorldnews,http://www.theguardian.com/world/2013/jul/03/edwa
rd-snowden-bolivia-plane-vienna & Kathy Lally and Juan Forero, "Bolivian President's Plane
Forced to Land in Austria in Hunt for Snowden, "
TheWashingtonPost
https://www.washingtonpost.com/world/bolivian,2013.július3.,
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852
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Ecuadorban, az Egyesült Királyság területén, Assange képes volt globális
politikai hatalmat gyakorolni, hogy aláássa az Egyesült Államok nemzetközi
hatalmát.
Ez az elbeszélés nem Assange, Manning, Snowden vagy az Anonymous
tagjainak dicsőítése. A mindegyikükkel kapcsolatos tények sajátos etikai
megfontolást igényelnek. Ehelyett ezt a narratívát arra használjuk, hogy a
globális hálózati hatalom új formáját tárjuk fel, amely a területileg rendezett
nemzetközi politikai rendszerrel szemben áll. Az elbeszélés három megfigyelése
illusztrálja a kibergeográfia és a nemzetközi földrajz közelébe kerülésével
kialakuló új politikai földrajz aspektusait. Az első megfigyelés a titkosítási
technológiák szerepe ebben a narratívában. Greenberg megjegyzi, hogy "a titkok
kiszivárogtatását lehetővé tevő technológia a számítógép hajnalával felgyorsult",
és hogy az internet az egyén felhatalmazását biztosító eszközök "kambriumi
robbanását" okozta.
Wikileaks

platform

853 A

titkosítási technológiák alapvető fontosságúak a

számára,

kritikusak

az

Anonymous

aktivisták

személyazonosságának elrejtéséhez, és Snowden is ezt az eszközt használta a
sajtónak való kiszivárogtatásához. A Cablegate-epizódban Manninget talán soha
nem kapták volna el, hacsak nem fedte volna fel magát egy hackertársának, aki
feljelentette,854 Snowden pedig felfedte saját személyazonosságát. A titkosítás
lehetővé teszi a kiszivárogtató számára, hogy a globális téren belül a politikát
saját identitásának átalakításával alakítsa át, amely funkciót a kibertér
kommunikációs feltételei tesznek lehetővé.
A második észrevétel a határok szerepe ebben a narratívában. A
határokat az államok szabadon dekonstruálják és újjáépítik.

853
854

Greenberg, This Machine Kills Secrets, 6.
Id. 31-32. o.
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hullámok

a

nemzetközi

rendszer

felépítésében.

Maguk

a

határok

is

átkódolódnak, hogy hagyományos tartalmakat és új, képlékeny földrajzi
formákat egyaránt tartalmazzanak. Például számos ponton látjuk, hogy a
határok hagyományos funkciókat alakítanak ki. Assange a nemzetközi kiadatási
eljárás hatálya alá tartozik, de Ecuador diplomáciai határain belül menedékjogot
kér. Assange-t így a bevett nemzetközi kormányzási mechanizmusok védik.
Hasonlóképpen, Hongkong engedélyezte Snowden Moszkvába utazását, arra
hivatkozva, hogy "az USA által benyújtott dokumentumok nem feleltek meg
teljes mértékben a jogi követelményeknek".855 Ezen túlmenően látjuk a területi
hatalmukat megmozgató államok megnyilvánulását, amikor megtagadják a
légterüket egy olyan repülőgéptől, amely potenciálisan Snowdent szállította.
Ugyanakkor a határokat különböző módokon írják újra, amelyek megmutatják
képzeletbeli voltukat. Assange száműzetése a terület jogi fikcióját tárja fel, ami
akkor kap hangsúlyt, amikor ugyanezt a fajta diplomáciai területet olyan
könnyen megsértik a bolíviai diplomáciai járat osztrák átkutatása esetében.
Hasonlóképpen, Snowden létezése a repülőtér sehol nem létező seholjában is a
terület fikcióit mutatja. Miközben Assange és Snowden a nemzetközi földrajzra
támaszkodik a védelem érdekében, feltárják azokat az imagináriumokat,
amelyek az egyént körülveszik, és új térbeli valóságokat hekkelnek össze
maguknak. A területi, jogi és politikai határok szerepe ebben a narratív ívben a
kibertér által lehetővé tett földrajzi kettősséget jelzi. Az egyének kihasználják a
kibertér földrajzi adottságait, és továbbra is korlátlanul képesek arra, hogy
elérjék és befolyásolják az azon a területen kívüli folyamatokat, ahol léteznek.

855

Branigan & Elder, "Edward Snowden elhagyja Hongkongot és Moszkvába megy".
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Végül, a hatalom artikulációja ebben a narratívában új mintákat mutat,
amelyek a világméretű politikai földrajz új formáját tükrözik. Ebben a
narratívában az államok azért vesznek részt a nemzetközi politikában, hogy
megoldják a transznacionális szereplők által okozott problémákat. Ez a hatalom
azonban gyakran a vállalati hatalmi struktúrákon keresztül érvényesül, amint azt
a Cablegate-epizód és a Snowden által leleplezett PRISM-hez hasonló
programok is mutatják. Az állami hatalom ma már egy - bocsánat a szóviccért diverzifikált portfólió része. A hatalom visszahat az állami dologra olyan
egyéneken keresztül, akik az állam ellenfeleként egyenlő alapon érvényesülnek,
és "globális politikai játékos[ok]"856

.

Bár mindegyiküknek megvan a maga

érdekes térbeli helyzete, mindegyikük képes úgy befolyásolni magát, hogy az
állam politikai terét annak politikai földrajzán kívülről kérdőjelezi meg. Érdekes
módon Assange a beszámolók szerint "átvette azoknak a hatalomgyakorlóknak a
nyelvezetét, akik ellen állítólag harcol", ami azt mutatja, hogy a Wikileakset az
állammal egyenrangú ellenfélként pozicionálta.

857

Ezek a cselekedetek

túlmutatnak a polgári engedetlenségen, amely "nyilvános, erőszakmentes,
lelkiismeretes, ugyanakkor törvénysértő politikai cselekedet", amelynek célja a
status quo megváltoztatása.

858

Ezek a technológiák a titkosítási technológiák

alkalmazásával megszüntetik a jogi következmények "árát".

859

Ehelyett, ahogy

egy névtelen szerző a 2600: The Hacker Quarterly című folyóiratban
megállapította, "[h]ackerek többé már nem névtelen független szereplők vagy
csoportok: Most már ismert és kiszámított tényező vagyunk" a hatalmi
struktúrákban. 860 Bár ezt könnyen lehet hivalkodónak olvasni, mégis
856

Domscheit-Berg, Inside Wikileaks, 270.
Domscheit-Berg, Inside Wikileaks. 200-201.
858
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nehéz figyelmen kívül hagyni azt a figyelmet, amelyet a kiberbiztonság kap
többek között a kormányok és a vállalatok legfelsőbb szintjein. Valóban, a
kormányokat, a vállalatokat és a hacktivistákat együttesen kell vizsgálni, hogy
feltárjuk "a hatalom barokkos működését" a globális politikában.

861

Ezekre a

"barokk működésekre" nemcsak az Anonymoushoz hasonló csoportok vállalatok
és államok elleni támadásai világítanak rá, hanem az olyan államok vállalatok
elleni támadásai is, mint Észak-Korea és a Sony.
A földrajzi kettősség talán a legjobb módja annak, hogy leírjuk azt a
helyzetet, amelyben a kibertér a nemzetközi téren belül, a nemzetközi tér pedig a
kibertéren belül létezik, létrehozva egy egységes világméretű földrajzi rendszert,
amelyben egyik sem domináns. Bár ez üres metafizikai kísérletnek hangzik, a
kibertér felépítésében is tükröződik. A kibertér fizikai rétegei és a felhasználók a
kibertérben az államhatárokon belül, tehát a nemzetközi határok között
léteznek.

Az internet logikai rétege azonban algoritmusokból áll, és ezek

gépezetek által operacionalizált eszmék. 862 Ez azt jelenti, hogy a logikai réteg az
emberi tudat megnyilvánulása. Vagy egyszerűbben fogalmazva, a logikai réteg
eszmékből áll, és az eszméket köztudottan nehéz ellenőrizni.

*****
Ez a fejezet bemutatta, hogy a világméretű politikai földrajz hogyan
változik, ahogy új szereplők válnak a rendszeren belüli hatalom közvetítőivé. Ez
a fejezet
861

Dittmer "Everyday Diplomacy", 616.
Berlinski, Az algoritmus eljövetele: A 300 éves utazás az ötlettől a számítógépig, xii.

862 David
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a II. rész záróköveként szolgált, amely rávilágít azokra a találkozásokra, ahol a
kibergeográfiák a nemzetközi földrajzok közelébe kerülnek. Az ebben a részben
tárgyalt különböző esetek és incidensek célja, hogy a kibertér térbeli, jogi és
politikai földrajzának rétegzésével feltárják a rendszeren belüli összetettséget. A
következő utolsó fejezet ezeket a különböző szálakat fogja össze, és azt állítja,
hogy a kibertér rövidre zárja a nemzetközi kormányzási folyamatokat, és
lehetővé teszi a szereplők számára, hogy átprogramozzák a világot.
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Következtetés
"Az algoritmus központi helyet foglal el a képzeletünkben. Ez a Nyugat
második nagy tudományos eszméje. Nincs harmadik."
David Berlinski
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9. fejezet A világ
átprogramozása

1515-ben egy élő orrszarvú érkezett Portugáliába. Ez volt II Muzafar
Muzafar gudzsaráti szultán ajándéka I. Mánuel portugál királynak. A király
továbbajándékozta az állatot X. Leó pápának, de az orrszarvú elpusztult a
szállítás közben. A pápa ehelyett a preparált tetemet kapta meg, és Albrecht
Dürer német művész a Rhinoceron című rajzát ennek a tetemnek a vázlata és
másodkézből származó leírása alapján készítette el (lásd a 9.1. ábrát). Ezt a
rajzot aztán fametszetté alakították, ami nyomdai úton sokszorosíthatóvá tette.
Dürer orrszarvúja, bár meglehetősen pontatlan volt, a nyomdagépen keresztül
sokszorosítható volt, és jóval több mint száz évig az orrszarvú uralkodó
ábrázolásává vált. A Gutenberg által bevezetett médium megkönnyítette egy
olyan eszme elterjedését, amely makacsul beleolvadt a közfelfogásba arról, hogy
mi az, amit az orrszarvú jelképez. 863

Quammen, The Boilerplate Rhino: Nature in the Eye of the Beholder (New York: Scribner,
2000) 201-209.
863 David
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9.1. ábra: Albrecht Dürer Rhinoceronja.

A "boilerplate rinocérosz" a "Gutenberg forradalma" funkciója, és jól
szemlélteti az eszmék azon képességét, hogy a reprodukció révén bebetonozzák
magukat.

864 A

kép hatalma maga is a hatókörének függvénye, és Dürer döntése,

hogy a képet fametszetként készíti el, mutatja a tömeges publikálásra irányuló
szándékát.865 Hasonlóképpen, az 5. fejezet a kartográfia hatalmát tárgyalta a
képzeletbeli kartográfiák megalkotásában. A nemzetközi rendszer e képei a
"westfáliai állam" grafikai konceptualizációját jelentik. Maga ez a kifejezés az
ismétlés és a reifikáció révén rögzült, és még mindig használják a nemzetközi
rendszer leírására, annak ellenére, hogy drámai különbségek vannak a mai állam
és a westfáliai békéből eredő állam között. 866 Az így létrejött "kazánállam" olyan
állam, amely újraértelmezi a határait.

864

Id. 203.
Id. 206.
866
Lásd általában Clark, Legitimacy in International Society, 51-70.
865
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a jogi joghatóság és a politikai identitás kivetítésével a térképen fekete
vonalakkal jelölt térbeli földrajzra. A westfáliai képzeletvilágot többször is
átültették a fejlődő nemzetközi rendszerre, mint leíró és ábrázoló elemet.
Ez az utolsó fejezet azt vizsgálja, hogy a kibertér hogyan programozza át a
nemzetközi kormányzást. A fejezet első részében a jogalkotás mint programozás
metaforáját használjuk elemző lencseként annak bemutatására, hogy a kibertér
hogyan változtatja meg a nemzetközi rendszer folyamatait. A második rész ezt
követően az átprogramozott világ néhány elméleti következményét vizsgálja.
Konkrétan ez a szakasz a globális kibergeográfia, a kozmopolitizmus és a
globális kormányzás projektje közötti kapcsolatot vizsgálja. A záró szakasz
meghatározza azokat a kihívásokat és kérdéseket, amelyeket az átprogramozott
világ a jövőbeli kutatások számára jelent.

I. Szabály algoritmus szerint
Terry Gilliam rendező Brazília című filmje egy disztópikus jövőt fest,
amelyet bonyolultan bürokratikus kormányzat irányít.

867

A filmben egy

nyomtatóban elkövetett faramuci hiba egy ártatlan civil halálát okozza azzal,
hogy egy végletekig kiélezett bürokratikus folyamatot indít el. A Robert De Niro
által alakított terrorista egy renegát fűtés- és klímaberendezés-szerelő, aki
ezentúl a megfelelő papírok benyújtása nélkül javítja a HVAC-rendszereket, a
folyamatorientált kormányzat legnagyobb bánatára. A film esztétikáját a bizarr
gépek használata jellemzi, amelyek megszemélyesítik a bonyolult bürokratikus
machinációkat.
867

Brazília (Embassy International Productions/Brazil Productions 1985).
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irányítási rendszer. De Niro karaktere, Archibald Tuttle terrorcselekménye
valójában a kormányzati rendszer rövidre zárása és a bevett folyamatok
megkerülése. A Gilliam által teremtett világban a törvény nem annyira a
törvény, mint amennyire a törvény a törvény.
Amit Gilliam a Brazilban ábrázol, az egy bohózati változata annak, amit
George Orwell komor ábrázolásában, a Tizenkilenc-nyolcvannégy-négyben.

868

Egy olyan kormányról van szó, amely annyira folyamatterhessé vált, hogy saját
létezése és belső legitimitása mintha a feldolgozó erejének - az államigazgatásra
való képességének - függvénye lenne. Amit ez a két művész - akik bizonyára nem
egyedül használják ezt a trópust - kihasznál, az a kormányzás mint gép
metaforája. A metafora találó, és szinte látjuk, hogy Orwell az Enigma gépezet
fogaskerekeit tartotta szem előtt, amikor az 1940-es években megírta művét.
Azért van ekkora ereje, mert a modern bürokratikus állam az ipari korszakkal
együtt jelenik meg. A bürokrácia olyan államforma, amely bizonyos mértékig
gépként működik. A törvényhozók törvényeket hoznak, amelyeket aztán a
kormánytisztviselők hajtanak végre és hajtanak végre. Ebben a modellben a
törvényhozók határozzák meg a bemeneteket és a kimeneteket, a kormányzat
adminisztratív ága pedig eljárásokat (azaz szabályozást) dolgoz ki e feladatok
elvégzésére. Miközben az igazgatási tisztviselők döntéseket hoznak, az általuk
követendő eljárások úgy korlátozzák tevékenységüket, hogy biztosítsák a
törvényben meghatározott eredményeket.
Ha elfogadjuk, hogy a kód a törvény, akkor a programozók a
törvényhozók. Akár egy szerződés alapján, akár a saját személyes céljaik
érdekében dolgoznak, a programozók algoritmusok írásával szabályokat hoznak
létre. A számítógépes programok algoritmusokból állnak, amelyek "hatékony
eljárás[ok] vagy
868

George Orwell, 1984 (London: Secker & Warburg 1949).
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valamit véges számú diszkrét lépésben véghezvinni. "869 Ez az eljárási legitimitás
hasonló szerepe, amely az igazságos eredményeket következetesen reprodukáló
eljárások meghatározására törekszik. Rawls például megjegyezte ezt a
metaforikus kapcsolatot a számítástechnika és a kormányzás között, amikor a
"politikai folyamatot olyan gépezetként írta le, amely társadalmi döntéseket hoz,
amikor a képviselők és választóik véleményét betáplálják".870 Ez a megfigyelés
rámutat az ebben a fejezetben alkalmazott központi metaforára, amely a jogot
kódként értelmezi. Ezt a metaforát analitikus eszközként használjuk annak
pragmatikus szemléltetésére, hogy a kibertér hogyan programozza át a világot.
Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy ez egy korlátozott metafora, de nagyon
magas alkalmazási szinten használjuk annak illusztrálására, hogy miért fontos
az itt bemutatott modell a nemzetközi kormányzás kutatói számára.
A számítógépes kód az átlagember számára ezoterikus, annak ellenére,
hogy mindenütt jelen van. Ez a gépben rejlő varázslat, amelyet a filmekben
gyakran úgy ábrázolnak, mint zöld 1-ek és 0-k szédítő áramlását, amely
villámgyorsan száguld el a gépelő programozók mellett. Bár a számítógépes kód
igen összetett lehet, a működése nem lehet ezoterikus. A kódot úgy is fel lehet
fogni, mint a különböző eredményeket előidéző utasítások szintaxisát. A kód a
formális logika egyik megnyilvánulása, mivel gyakran if/then és x = y típusú
utasítások formájában jelenik meg.

A kód egész egyszerűen utasítások vagy

eljárások halmaza.
A kód a számítógépnek (azaz magának a gépnek) mondja meg, hogy mit
kell tennie egy meghatározott sorrendben érkező logikai érvkészleten keresztül.
Például egy

869
870

David Berlinski, The Advent of the Algorithm, xvi.
Rawls, Az igazságosság elmélete, 196.
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A mikrokontroller egy kis számítógép, amely fizikai tárgyak manipulálására
programozható. A kezdőknek gyakran megtanítják, hogyan kell olyan kódot írni,
amely a mikrokontroller segítségével egy gombnyomással be- és kikapcsol egy
LED-lámpát. Ez a kód egy sor lépésben működik (lásd a 9.2. ábrát). Először a
gombot egy bemenethez, a LED-et pedig egy kimenethez rendeli. Ezután
megmondja a számítógépnek, hogy ellenőrizze a bemenet állapotát, és tárolja
azt. Ezután utasítja a gépet, hogy ha a gombot megnyomjuk, akkor a lámpának
fel kell kapcsolnia. Ellenkező esetben a fénynek ki kell lennie. Ezek az eljárások
újra és újra lefutnak, folyamatosan figyelve a gomb állapotát, és szükség szerint
beállítva. A program leállításáig ezek azok a szabályok, amelyek a gép funkcióit
irányítják azáltal, hogy utasítják, hogyan kell a bemeneteket kimenetekké
alakítani.
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#define LED

int val =
int state =
void
programot
{

}

0;//valegy olyan változó, amelyet
arra használunk, hogy
//tárolja a bemeneti adatokat
0;//az
állapotegy változó ,
//0=LED bekapcsolva & 1 =LED bekapcsolva
setup()//a program

egy része beállítja a

//mikrovezérlő

pinMode(LED,

OUTPUT);//LEDkimene
t pinMode(BUTTON, INPUT); //BUTTON bemenet

void
{

12//aLED-et a kimeneti tűhöz
rendeli#define BUTTON
7//agombot a bemeneti tollhoz
rendeli

loop()//amegismételt eljárások

val = digitalRead(BUTTON); //olvassa be a bemenetet és tárolja el valként
if (val ==
HIGH){//Vizsgáljuk, hogy a gomb
megnyomva van-e state = 1 state;//Változtassuk
megállapotváltozót.
}
if (state == 1) {//ha a gomb megnyomva
digitalWrite(LED, HIGH); //bekapcsoljuk a LED-et
}
else {//ha a gombot nem nyomjuk meg digitalWrite(LED,
LOW);//kikapcsoljuk a LED-et
}}

9.2. ábra: Egyszerű Arduino mikrokontroller program a LED lámpa be- és kikapcsolásáról egy
gombbal. A Banzi című könyvből adaptálva.871

Lessig kódexének egyik feltáratlan területe a jog alapelvei, hogy a jogra
mint kódexre való visszatükrözés eszközeként használja. Egy modern
bürokratikus államban,

289
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Massimo Banzi, Kezdő lépések az Arduino-val, 2. kiadás. (Peking: O'Reilly 2011).
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törvényt a kóddal lehet magyarázni.

872

Ebben a modellben egy állam

alkotmánya egy operációs rendszer, a jogszabályok a programjaivá válnak, a
jogszabályok pedig azok az eljárások, amelyeket újra és újra végrehajtanak az
eredmények - például az igazságszolgáltatás - elérése érdekében, amíg a
felhasználók meg nem változtatják a programot. A nemzetközi rendszer egy
olyan hálózathoz hasonlít, amely összeköti a különböző operációs rendszereket,
és közvetíti az interakciókat ezen autonóm számítógépek között.
Az első dolog, amit itt meg kell jegyezni, hogy ez hogyan kapcsolódik a 4.
fejezetben tárgyalt legitimitáshoz. Ebben a modellben a jogalkotó olyan
kimeneteket határoz meg, mint a gyakorlati eredmények (pl. a bűnözés
csökkentése), a hatékonyság (pl. a feldolgozási teljesítmény fenntartása) és a
politikai eredmények a jogok tekintetében. Az eljárás azt a célt szolgálja, hogy
ezek az eredmények konzisztenciáját fenntartsa. Az eljárások egy olyan
ellenőrzési mechanizmusként is szolgálnak, amely lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a rendszert megfelelően
programozták a kívánt eredmény elérésére. Az eljárásokat az adott operációs
rendszeren belüli érdemi legitimitás követelményeinek megfelelő kimenetek
kiszámítására vagy feldolgozására használják. Az eljárások a választás
korlátozását szolgálják, hogy kizárják az egyes kormányzati szereplők szeszélyeit
a kormányzási folyamatból. 873 Ez hasonlít egy számítógépes programhoz, amely
folyamatok összessége, amelyeken a számítógép végigmegy, hogy létrehozzon
egy kimenetet, a fő különbség az, hogy a számítógép átprogramozás nélkül nem
képes megszegni a neki adott szabályokat, míg a közigazgatási tisztviselő
megszegheti ezeket a szabályokat.

872

Berlinski, The Advent of the Algorithm, xiii ("Egy digitális számítógép is megteheti azt, amit a
bürokrácia").
873
Coicaud, Legitimitás és politika, 32.
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E különbségtől eltekintve, magas szinten láthatjuk, hogy a jog mint kódex
metaforája érdekes dolgot tár fel a kormányzás természetéről. A programozás
olyan készség, amely megköveteli a kódolótól, hogy egy szabványosított nyelven
írt utasításkészleten keresztül fogalmilag meghatározza és beállítsa egy program
kimeneteit. Fontos, hogy a különböző programozók különböző módon hajtják
végre a feladatokat, és olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek egyensúlyt
teremtenek a gyakorlati kimenetek, a feldolgozási teljesítmény és a program
felhasználója számára érdemi kimenetek között. A számítógép természete a
kormányzás mint gép metaforát a kormányzás mint számítás metaforává
alakítja át. A programozók számára a "szabályosságot és kiszámíthatóságot
biztosító absztrakt normák" algoritmusokban íródnak le. 874 Maga az algoritmus
jóval a számítógép előtt alakult ki, és úgy állították be, hogy absztrakt
matematikai formulák segítségével szó szerint az egész kozmosz leírható.

875

Az

algoritmus a digitális számítógépben olyan eszközt talált, amely képes volt a
kimenetét nyilvánvalóvá tenni. Az algoritmus olyan folyamat, amelyen keresztül
a programozók manipulálhatják és újrateremthetik a világot, lehetővé teszi
elképzelt terek létrehozását, és a kibertér leginkább az ötletek multiverzumaként
értelmezhető. 876
A jog és a szabályozás hasonlóképpen olyan eszmék, amelyek a
jogalkalmazáson keresztül jutnak érvényre.
bürokratikus adminisztratív gépezet. Egy egyszerű kormányzati program egy
állami juttatás kifizetésére analóg módon működik. A jogszabályok határozzák
meg a bemeneteket és a kimeneteket, majd a rendeletek bevezetik a következők
sorozatát
874

Id. 20. pont.
David Berlinski, Az algoritmus eljövetele.
876 Tanz például azt állítja, hogy a videojátékok tervezése olyan, mint "egy univerzum
bétatesztelése." Jason Tanz, "Playing for Time: A Father, a Dying Son, and the Quest to Make the
Most Profound Videogame Ever," Wired, 2016. január, http://www.wired.com/2016/01/thatdragon-cancer/. Lásd még: Lloyd, Programming the Universe.
875
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eljárások, amelyeket a kormánytisztviselők a közigazgatás feldolgozására
használnak. A juttatást igénylő állampolgár a program által megkövetelt
adatokat

adja

meg.

Ezeket

az

adatokat

aztán

egy

változó-

vagy

kritériumrendszerrel összevetve ellenőriznék. Ha az egyén megfelel ezeknek a
kritériumoknak, a tisztviselő folyósítja a juttatást, ellenkező esetben a
kormánytisztviselő nem folyósítja a juttatást.
Ebben a metaforában a nemzetközi kormányzási rendszer olyan hálózati
protokollá válik, amely lehetővé teszi az állami operációs rendszerek
kommunikációját azáltal, hogy tranzakciós pontokat hoz létre a különböző
rendszerek, például az ITU számára a kommunikációhoz. A protokoll azonban az
összekapcsolódást, nem pedig az átjárhatóságot segíti elő. Ennek eredményeként
megköveteli,

hogy

azok,

akiket

összekapcsol,

rendelkezzenek

bizonyos

tulajdonságokkal ahhoz, hogy részt vehessenek a hálózatban. Ez lehetővé teszi
számunkra,

hogy

megvizsgáljuk,

miért

mondhatjuk,

hogy

a

kibertér

átprogramozza a világot. Amint azt az I. fejezetben említettük, a nemzetközi
kormányzás történelmileg sikeresen alkalmazza a világméretű technológiát
szabályozó nemzetközi jogot, de képtelen volt a kibertéri technológiákat
hatékonyan beilleszteni a rendszerébe. Itt azt állítjuk, hogy ez a nemzetközi
kormányzás anyagi jellegének közvetlen következménye. A nemzetközi rendszer
területi gyökerei arra utalnak, hogy a transznacionális fizikális jellegre van
szükség ahhoz, hogy hatékonyan összekapcsolja a feleket a megoldások
érdekében. Amint azt a 7. fejezetben említettük, az ITU azon képességének
függvénye, hogy sikeresen tudja szabályozni a nemzetközi távközlést, hogy képes
olyan jogot alkotni, amely a technológia fizikai körülményeit szabályozza, de
nem a technológia által hordozott eszmei tartalmat. Ez a nemzetközi jog állandó
témája.

Jó példa erre a népirtásról szóló egyezmény és az UDHR, amelyeket

1948 decemberében fogadtak el. A népirtás
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Az egyezmény nem tartalmazott a rasszista és diszkriminatív beszédre
vonatkozó rendelkezést, mivel az Egyesült Államok ellenezte annak felvételét,
arra hivatkozva, hogy az sérti a szólásszabadságot.

877

Az UDHR viszont

tartalmazta a szólásszabadsághoz való jogot, de nem fogadták el kötelező
érvényű szerződésként, és a Szovjet Államok tartózkodott a szavazáson.
A nemzetközi kormányzásban az állam az egyetlen eszköz, amely
csatlakozhat a hálózathoz, és teljes jogú tagként vehet részt a politikai
földrajzban. A nemzetközi kormányzás csak olyan eszközökkel van felszerelve,
amelyek biztosítják a "területi integritást" a fizikai behatolásokkal szemben. Az
eszmei behatolások mindig is kívül estek a nemzetközi hálózaton, és az
államoknak a legjobb erőfeszítések rendszerében szabad kezet adtak e
behatolások ellenőrzésére. A nemzetközi hálózat tehát nem interoperábilis, mert
az operációs rendszerek képesek ellenállni bizonyos bemeneteknek. Az internet
fizikai rétege egyértelműen olyan technológiák, amelyeket a nemzetközi
rendszer képes szabályozni, ami a kibertér realista értelmezését táplálja. A
logikai réteg azonban felforgatja e határátlépés fizikai jellegét azáltal, hogy a
tartalmat felszabadítja az analóg korlátok alól. Az internet középpontjában
működő protokollok a kódkészítési képességeket a felhasználóra ruházzák át
azáltal, hogy az emberi interakciót határokon átívelő interoperábilissá teszik.
Megszünteti az operációs rendszer szigorát, lehetővé téve a földrajzi
konvergenciát és az interakciós pontok megsokszorozódását.
Egy példa jobban szemléltetheti ezt. Egy eszköz operációs rendszere
korlátozza az eszköz által futtatható utasítások típusait, ami korlátozza a
futtatható programokat. A számítástechnika kezdeti napjaiban az operációs
rendszer egy
877

Schabas, Genocide in International Law, 320.
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jelentős korlátozást jelentett a futtatható programok tekintetében, és még
mindig nagyon korlátozó lehet. Az olyan alkalmazások, mint a Google Docs878,
felforgatják az operációs rendszer szigorúságát azzal, hogy a felhasználó a
webböngészőn keresztül futtathat egy programot, eltörölve az operációs
rendszer által meghatározott határokat. Ez analóg azzal, ami a nemzetközi
rendszerben történik. Az internet logikai rétege egyszerre tartalom és médium;
a médium szó szerint elválaszthatatlan az üzenettől. 879Ez

lehetővé

teszi

a

nemzetközi földrajzban elképzelhetetlen interoperabilitást. Ez bejárást biztosít
az Assange-hoz hasonló hackerek számára, akik a szó szoros értelmében képesek
betörni a nemzetközi hálózatba. A kibertér egy olyan földrajz, amely lehetővé
teszi az egyének, a vállalatok és az államok számára, hogy rövidre zárják a
nemzetközi protokollokat, és ezáltal határokon és szereplőkön átívelő
interoperabilitást teremtsenek.
Ebből kiderül, hogy a törvény ugyanolyan fontos, mint a törvény a
törvény. Például a 8. fejezetben tárgyalt tömeges megfigyelés lehetővé teszi az
állam számára, hogy a nemzetközi kormányzás feltételezett anyagiasságával
ellentétben kiterjessze jogát és hatalmát a határain kívüli egyénekre is. Az állam
a kibertéren keresztül egyértelműen megkerüli a nemzetközi rendszer
koordinációs folyamatát. Ezt a feltörést a nemzetközi kormányzás nem tudja
befoltozni, mivel soha nem volt felruházva az eszmék szabályozásának
képességével. A technológia megnyitja a globális interoperabilitás lehetőségét.

878

Ez a kutatás a Google Docs-ban íródott, és a kutatás jelentős része a Google Scholar-on keresztül
történt.
879
Lásd: Berlinski, Az algoritmus megjelenése, 309-310.
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II. Digitális kozmopolisz
A kutatás során a kibertérrel való szembeállítás nagy része a "realista"
olvasatokkal való szembeállítás volt, amelyek az államot úgy képzelik el, mint
amely más államokkal szemben a katonai erő és a gazdasági jólét, illetve a vér és
a kincs által megtestesített hatalom segítségével követi érdekeit.

880

Noha az

átprogramozott világ nem csökkenti teljesen a realizmus magyarázó erejét, de az
államot megfosztja a dominanciától számos tevékenység, köztük a háború
irányítása terén. Például, bár a Stuxnet realista szempontból is értelmezhető, egy
ilyen elemzés valószínűleg elhallgat néhány olyan központi problémát, amelyet a
kibertér okoz a realizmus számára. Az elsődleges probléma a realizmus
hatalomfelfogásában rejlik. A katonai erővel kifejezett hatalom többé már nem
az állam monopóliuma. Az állam még mindig hozzáfér a hatalomhoz és képes azt
gyakorolni a kibertérben, de már nem az egyedüli birtokosa ennek a
hatalomnak. Maga a hatalom úgy lett átprogramozva, hogy másoknak is
lehetővé

teszi,

hogy

az

államhoz

hasonló

hatalmat

gyakoroljanak.

Hasonlóképpen, a kincsek tekintetében a hatalom is megváltozott. Az olyan
technológiák,

mint

a

Bitcoin,

megváltoztatták

a

valuta

természetét,

megszüntetve az állam azon képességét, hogy ellenőrizze a pénzáramlást. A
digitalizált hatalom az állam mellett más entitásoknak is átadható.
A realizmus e kritikája arra késztethet, hogy az átprogramozott világot a
kozmopolita elmélet kontextusába helyezzük. A kozmopolitizmusnak különböző
formái léteznek, de elméletírói mindannyian egy olyan világkormányzási
rendszer gondolatához közelítenek, amely kiterjeszti a politikai és szociális
jogokat a világ minden polgárára.

880 Simon

Caney, "Review Article: Political Studies 49, no. 5 (2001): 986-87.
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egyének, nem pedig államok.

881

Ezek az elméletalkotók azt állítják, hogy egy

ilyen típusú világméretű kormányzási rend kialakítása az egyetlen módja annak,
hogy az államokban megfigyelhető különböző igazságtalanságokat globálisan
leküzdjék, azáltal, hogy "[p]rincipiálissá teszik az elosztó igazságosság elveit ... .
[globális hatókörre]".882 A kozmopolitizmus hatókörét tekintve eltér az ENSZ
által képviselt "laza államközösségtől". Ez egy olyan projekt, amely olyan
"világpolgárok közösségének kialakítására keres utakat, akik legitimálni tudják
politikai döntéseiket . . a demokratikus vélemény alapján. "883

A

kozmopolita

teoretikusok kiterjesztik a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket az állam
szférájából,

univerzalista

igényt

támasztva

az

egyéneknek

"erkölcsi

személyiséget "884 adva.
A kozmopolitizmus első látásra olyan elméleti szemléletnek tűnik, amely
képes befogadni az átprogramozott világ alternatív földrajzait, hiszen az internet
"sokak számára szabadította fel azt a rendkívüli lehetőséget, hogy részt vegyenek
a kultúra építésének és ápolásának folyamatában, amely messze túlmutat a helyi
határokon. "885 Még Schmitt is megállapítja, hogy a "globális tudat ... a közös
reményre orientált" hatalma a világtér alakításában.

886

A kozmopolitizmus

magáévá teszi az ilyen újraterebélyesedéseket, mivel maga is inkább globális,
mint nemzetközi perspektívát szorgalmaz, elhagyva az "államot [mint] a
természetes

881

Lásd általában: Caney, "Review Article"; Campbell Craig, "The Resurgent Idea of World
Government", Ethics & International Affairs 22, no. 2 (2008): 133-42; és Fred Dallmayr,
"Kozmopolitizmus: Political Theory 31, no. 3 (2003): 421-42.
882
Caney, "Review Article", 975.
883
Habermas, A posztnacionális konstelláció, 105-106. Lásd még: Held, Democracy and Global
Order, 22-23.
884
Caney, "Review Article", 977.
885
Lessig, Free Culture, 9.
886
Schmitt, Nomos of the Earth, 50.
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a politika tartálya és eszköze.

887

A kozmopolitizmus még az olyan kiber-

utópistákkal is osztozik retorikai és diszkurzív kötelékekben, mint John Perry
Barlow. 888
A kibertér decentralizált jellege ellenére a technológia reményt ad a
kozmopolitizmusra. A kibertér képes a világtér újragondolására és az egyének
összekapcsolására az állam beavatkozása nélkül. A többszereplős kormányzás a
kozmopolitizmus alapvető fogalmait tükrözi deliberatív megközelítésében,
amely a kormányzást egy "globális kontextusba helyezi, amelyet többszörös és
egymást átfedő hálózatok határoznak meg".

889

A kibertér "globális teret"

képvisel, és ennek eredményeként a kozmopolita szemszögéből az új globális
elképzelések lehetőségét mutatja meg. Így például a kibertér segítségével
működő

társadalmi

mozgalmak

gyakran

alkalmaznak

"kozmopolita

repertoárokat".890 Pragmatikusan nézve a technológia segíthet kitölteni az
adatok hiányosságait, amelyek kritikusak lennének minden ilyen vállalkozás
számára,891

és

a

világméretű

tanácskozás

megkönnyítésére

szolgáló

technológiaként a legígéretesebb.
A technológiában rejlő remény ellenére az átprogramozott világ nem
feltétlenül illeszkedik a kozmopolitizmushoz. Ennek központi eleme a 7.
fejezetben tárgyalt hatósági struktúra. Az internet, mint a kódja része, a
központosítás ellen vádaskodik. A csomagkapcsolás egyik központi funkciója a
"globális irányítás" megszüntetése.892 Tehát míg a kozmopolitizmus a
"valamiféle

887

Például Goodhart, "Human Rights and Global Democracy", 401.
Lásd általában Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the
Whole Earth Network and the rise of Digital Utopianism (Chicago: University of Chicago Press
2006).
889
Goodhart, "Human Rights and Global Democracy", 401-402.
890
Fielder, "The Internet and Dissent in Authoritarian States" (Az internet és a véleménykülönbség
az autoriter államokban), 167.
891
Lásd általában Jean-Marc Coicaud és Ibrahim Tahri, "Nationally Based Data: Global Policy 5,
no. 2 (2014): 135-45.
892
Leiner et al., "Az internet rövid története".
888

298

A kibertér csak arra szolgál, hogy egyesítse a világot egy interoperábilis
protokollon keresztül, amely a világot hálózatokra darabolja. 893A kibertér

nem

törekszik a felhasználók egyenlőségére, csak az interoperabilitásra. Tehát bár a
kibertér globális földrajzokat nyit meg, még nem mondható el róla, hogy olyan
kozmopolita földrajzot nyitott volna meg, amely globális léptékű deliberatív
demokráciának adhatna helyet.
Mindez azt mondja nekünk, hogy miközben a kibertér példátlan
lehetőséget kínál a kozmopolita vagy utópisztikus elképzelések megvalósítására,
a technológiai determinizmus hiba. A világméretű közösség kiépítésére irányuló
technológiai

megoldásokat

már

az

1930-as

években

kritizálták

"az

összekapcsolhatóság globális közösségének azon képességével kapcsolatos
szkepticizmus révén, hogy az át tud-e alakulni a felelősség globális
közösségévé".894 Maga a technológia lehet a kozmopolita rendszer szükséges
előfutára, de önmagában nem elegendő.

895 A

kibertér által kínált összes eszköz

ellenére "a társadalomnak hiányozhatnak azok az információs eszközök,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy mindenkit bevonjanak a demokratikus
döntéshozatalba, és elősegítsék a széles körű gazdasági és társadalmi virágzást.
"896 Ennek eredményeként a kultúrák közötti cserekapcsolatok növekedése
ellenére "a globális demokrácia sehol sincs a láthatáron "897 , és a "programozott
utópiák" valószínűleg

893

Craig, "The Resurgent Idea of World Government", 135.
Reinhold Niebhur kritikája in Menon, "Pious Words, Puny Deeds 236. Lásd még Cooper,
"Mire jó a globalizáció fogalma? 193 ("A terület és az összekapcsolhatóság fogalmát már sokszor
átkonfigurálták; mindegyik külön figyelmet érdemel.").
895
Streck, "Pulling the Plug on Electronic Town Meetings", 19 ("a kibertérben a szellemi és/vagy
társadalmi transzcendencia ígérete a technológia, a tapasztalat, a kommunikáció és a kultúra
természetére vonatkozó tarthatatlan feltételezéseken nyugszik.").
896
Goodman & Chen, "Modeling Policy for New Public Service Media Networks", 114.
897 J. Mohan Rao, "Equity in A Global Public Goods Framework", in Global Public Goods:
International Cooperation in the 21st Century, szerk. Inge Kaul, Isabelle Grunberg, and Marc
Stern (New York, Oxford: Oxford University Press, 1999), 68-87, 68, 68
894
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szkepticizmus.

898

A technológia erős, de a kozmopolitizmus a lényege még

mindig a globális tudás fejlesztésének problémája. "899
Könnyű úgy tekinteni a kibertérre, mint olyan eszközre, amellyel a világot
digitális kozmopolittá lehet átprogramozni, de a technológia azon képessége,
hogy a globális ügyeket kozmopolita értékek mentén strukturálja át, szorosan
összefügg azzal, hogy magát a kibertér hogyan kerül szabályozásra. Ahogy Lessig
emlékeztet rá, a jelenleg létező kibertér nem az egyetlen lehetséges kibertér.

900

Az, hogy lehetséges-e kozmopolita földrajz vagy sem, nagymértékben függ attól
az innovációs kapacitástól, amely a hálózatok peremére szorul.

III. Az International defragmentálása
Ez a kutatás azt állítja, hogy a második világháborút k ö v e t ő e n a
világméretű kormányzás koordinálására kialakított nemzetközi rendszert a
kibertechnológiák átalakítják, amelyek a globális rend újragondolását irányítják.
A

fejezet

első

szakasza

a

programozás

metaforáját

használta

annak

bemutatására, hogy a kibertér hogyan teszi lehetővé a határok feltörését és
újrakódolását. A második szakasz a kozmopolitizmust használta lencseként
annak bemutatására, hogy bár a kibertér segít más globális geográfiák
konceptualizálásában, saját logikája van, amellyel ezeknek a struktúráknak is
meg kell küzdeniük, amikor globális tudás létrehozására törekszenek. Ez a két
vita mindkettő a jövő bizonytalanságára mutat rá, amelyet a kibertér lehetővé
tehet. Ennek oka, hogy "az internet mentális következményei ... .

898

Bearman, "The Untold Story of Silk Road" (A Selyemút el nem mondott története).
Featherstone & Venn, "Problematizing Global Knowledge and the New Encyclopaedia Project",
10-11.
900
Lessig, Code 2.0, 31-37.
899

300

még mindig nagyon nehéz felmérni. "901 Egy dolog azonban biztos, mégpedig az,
hogy a kibertér továbbra is alakítani fogja azt a teret, amelyben a globális ügyek
kibontakoznak. Ez megköveteli a kibertér és a nemzetközi földrajz jövőbeli
találkozásainak nyomon követését, hogy megfelelően megértsük, hogyan
programozódik át a földrajz. A rendszerszintű változások természetének és
hatókörének meghatározásán kívül számos olyan elméleti kérdés van, amely
megérett arra, hogy az átstrukturált világméretű földrajz fényében értékeljük.
Az elsődleges kérdés, amelyet fel kell vetni, az, hogy miként tudjuk a
legitimációt a kettős földrajzokon belül konceptualizálni. Szükség van a
nemzetközi legitimációra és a kibertéri legitimációra, amelyek különböző
elveken alapulnak, de mindkettő a demokrácia és az emberi jogok hasonló
eszméire támaszkodik.

902

A nyugati liberális demokratikus állam például a

képviseleti demokrácián alapul, amelyben a választókat a terület határozza meg.
A kibertér mint térbeli terület mindenhol jelen van, így az internetirányítási
közösségek a demokratikus szavazástól függenek, de nyitottak minden
érdeklődő egyén részvételére. A legitimitás azonban szorosan kötődik a
hozzájáruláshoz, amely a kibertér miatt torzult. Az állam azon képessége, hogy
saját területén belül törvényi úton változtathatja meg az internetet, fenntartja
annak kockázatát, hogy egy másik állam területén az internetet az állampolgárok
beleegyezésével ellentétesen változtatják meg. Ugyanakkor a kormányközi
kormányzati tanácsokat alkotó elitek egy kis csoportja olyan döntéseket hozhat,
amelyek a beleegyezésen alapulnak, és megváltoztathatják az internet
működését anélkül, hogy az államon belül kialakított folyamatokat kellene
végigjárniuk.

901
902

Jürgen Habermas, A posztnacionális konstelláció, 43.
Id. 119. o. ("az emberi jogok jelentik a legitimáció egyetlen elismert alapját").
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részben biztosítja az igazságszolgáltatást.

903

Ez mély kérdéseket vet fel a

legitimitás természetével kapcsolatban a többszörös dinamikus szabályozási
rendszerek terében.
A második, ehhez kapcsolódó kérdés az, hogy mi a demokrácia
természete a kibertérben. A kiber-utópisták régóta a közösségi kormányzás
mellett érvelnek, azzal érvelve, hogy az ilyen kormányzás demokratikusabb, de
az a felvetés, hogy "a demokrácia a kibertérben demokráciát jelent a valós
világban ... hamis. "904 A demokrácia azonban nem statikus állapot, és az IGCkben tapasztalható demokrácia nyitott és befogadó gondolkodású, de a
részvételt de facto korlátozza a jelentős részvételhez szükséges magas szintű
technikai tudás. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a legtöbb ember nem képes részt
venni ezekben a folyamatokban, hanem maguk a folyamatok is potenciális
veszélyben vannak, hogy a kormányközi konferenciák tagságát elárasztó
csoportok kooptálják őket. A vállalatok és az államok egyéni képviselőket
küldhetnek a tanácskozásokra, és látszólag nem korlátozódnak egyetlen
képviselőre, mivel a tagság nyitott az egyének számára. Más szóval, hogyan
egyeztetik össze a felhasználók "többszörös identitásukat" és "plurális
hovatartozásukat", és hogyan vesznek részt több kormányzási rendszerben. 905
Emellett a közösségi kormányzás nem demokratikus tendenciákat
mutathat, és a "lincshangulatú" szankciók formájában is megjelenhet.

906

Libertárius

903
Alvestrand & Lie, "Development of Core Internet Standards", 129 ("az IETF-tagságra nincs
hivatalos követelmény, de a résztvevő személyek általában hálózati szakemberek.").
904
Streck, "Pulling the Plug on Electronic Town Meetings", 18-47, 40. Streck azt is megjegyzi,
hogy a kibertér "inkább anarchikus, mint demokratikus" lehet. Id. 41. o.
905
Amartya Sen, "Globális igazságosság: In: Globális közjavak: International Cooperation in the
21st Century, szerk. Inge Kaul, Isabelle Grunberg, and Marc Stern (New York, Oxford: Oxford
University Press, 1999), 116-25, 120-121.
906
Tambini et al., Codifying Cyberspace (A kibertér kodifikációja), 3.
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a kódolók még arra is törekedtek, hogy merényletek piactereként használják. 907
Így a kibertérben a demokráciával kapcsolatos kérdések egy második rétege
abból adódik, hogy a nyilvános diskurzus fórumai magántulajdonban lévő
közösségi médiaplatformok, mint például a Facebook és a Twitter.

908

Míg a

negyedik magánhatalmat a liberális demokrácia központi elemének tekintették,
a határok elmosódnak az "állampolgári riporter" jelenségével. A Wikileaks-vita
tanulságos, mivel megmutatja, hogy az államok hogyan használhatják a
diplomáciai nyomást arra, hogy a domináns vállalatokra gyakorolt nyomás
révén terheket rójanak a véleménynyilvánításra. Ez a példa azt mutatja, hogy "az
információáramlás privatizációja lehetőséget kínál a magánmonopóliumra és a
társadalmi csoportok szuboptimális kirekesztésére. "909 Ezek a technológiák
átkódolják a nyilvános diszkurzív teret, és a demokrácia ilyen körülmények
között nem eléggé elméletileg megalapozott. 910
Harmadszor, és az előző két kérdésre építve, milyen lesz a globális
többszereplős kormányzás jellege, ahogyan az a világméretű kormányzási
struktúrán belül új kategóriaként kibontakozik.

911

Ez a kérdés annak

meghatározására irányul, hogy egy ilyen kormányzási struktúra, amely
eltávolítja az államot a domináns szerepéből, hogyan fog kölcsönhatásba lépni a
nemzetközi kormányzati mechanizmusokkal. A kormányzás ezen új kategóriája
olyan szabályokat és normákat fog létrehozni, amelyek az állam területén belül
az egyetértési mechanizmusok nélkül is érvényre juthatnak.
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Greenberg, This Machine Kills Secrets, 69-70 és Bearman, "The Untold Story of Silk Road".
DeNardis & Hackl, "Internet Governance by Social Media Platforms".
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Tambini et al., Codifying Cyberspace, 10.
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Lásd általában Andrew Chadwick, "Bringing E-Democracy Back In Why It Matters for Future
Research on E-Governance," Social Science Computer Review 21, no. 4 (2003): 443-55.
911 Leiner et al., "Az internet rövid története". ("Az internet jövőjét illetően a legégetőbb kérdés
nem az, hogy hogyan fog változni a technológia, hanem az, hogy magát a változás és az evolúció
folyamatát hogyan fogják kezelni.").
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nemzetközi szervezetek. A többszereplős kormányzás még mindig kialakulóban
lévő fogalom, és még mindig nem definiálták egyértelműen.
Végezetül etikai és filozófiai kérdések egész sora merül fel azzal
kapcsolatban, hogy hogyan lehet a legjobban strukturálni a kibertérséget.
Tervezése jelenleg alapvetően meghatározza azt, hogy miként változtatja meg a
földrajzot, és felépítése számos fórumon erősen vitatott.

912

Ha elfogadjuk, hogy

"a részvételi demokrácia érdekében jobban ki tudjuk és ki is kell használnunk a
technológiát", akkor kritikus kérdések merülnek fel annak biztosításában, hogy a
kibertér irányítása fenntartsa ezt a lehetőséget,913 hogy "elősegítse a
kommunikációs lehetőségeket".914 A kibertér, más jelentős technológiai
vívmányokhoz hasonlóan, már megváltoztatta a világot, de kihívást jelent annak
biztosítása, hogy továbbra is pozitív módon befolyásolja a világot. Amint azt a
Stuxnet és a terroristák általi felhasználása során láthattuk, a kibertérben
megvan a lehetőség arra is, hogy olyan módon használják fel, amely kárt okoz az
emberiség egészének. Ennek eredményeképpen várható, hogy a kibertér
irányítása egyre vitatottabbá válik, ahogy a felhasználási módok és a hatókör
növekednek. A politikai körökben szükség van a kibertér szerepének
megértésére az átprogramozott világban, valamint társadalmi összefonódásának
technikai természetére.

A kibertér egy befejezetlen és valószínűleg

befejezhetetlen folyamat. Az algoritmus logikája alapján a kibertér az ötletek
ütemében növekszik.

Ennek eredményeként bizonyos mértékig úgy

gondolhatunk a Kibertérre, mint az emberi tudat megnyilvánulására. A kibertér
több, mint technikai szabványok, és a kormányzásnak ennek következtében meg
kell küzdenie azzal az ősi problémával, hogy olyan politikai teret alakítson ki,
amely lehetővé teszi a szabadságot, a szabadságot és a szabadságot.
912

Lásd általában DeNardis, The Global War for Internet Governance.
Noveck, "Designing Deliberative Democracy in Cyberspace," 5.
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Goodman, "Médiapolitika és szólásszabadság", 1211.
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ötletek, ugyanakkor megakadályozza, hogy a kormányzati struktúra önmagába
omoljon.
Az itt felvetett kérdéseket a kibertérrel foglalkozó hatalmas szakirodalom
semmiképpen sem hagyja figyelmen kívül, de leggyakrabban az egyes
technológiák szintjén foglalkoznak velük. Ezeket a kérdéseket itt a kibertérrel,
mint a nemzetközi földrajz alternatívájával kapcsolatban vetjük fel. A
nemzetközi rendszer egy olyan jogi és politikai rendezés, amely meghatározza a
területi teret, de a kibertér egy olyan technológia, amely a nemzetközi rendszer
által alkotott határok újrakódolásával felforgatja ezt a rendezést, és mint ilyen,
ezeket a kérdéseket át kell gondolni, mivel a technológia továbbra is átformálja a
globális társadalmi életet.

*****
A számítógépes programok olyan ötletek, amelyek egyszerre hordozó és
üzenet. A nemzetközi kormányzás hatékonyan szabályozza a csatornákat, de
korlátozott sikerrel terjeszti ki szabályozási hálóját a tartalomra. A digitalizáció
egyedülálló

kihívást

elválaszthatatlanul

jelent
összeköti

a

nemzetközi
az

üzenetet

kormányzás
és

a

számára,

médiumot.

mivel
Ennek

eredményeképpen az államok korlátozott képességet mutattak arra, hogy
belföldön különféle ellenőrzéseket gyakoroljanak a kibertér felett, de képtelenek
voltak kezelni azt mint határokon átnyúló jelenséget, amely "az áramlások
terének és a helyek terének összetétele "915 .
A médium és az üzenet konvergenciája kihívást jelent az anyagi területi
határokon alapuló nemzetközi kormányzás számára.

Nem ez az egyetlen oka

annak, hogy a nemzetközi egyre nagyobb kihívást jelent majd a
915

Castells, "Kommunikáció, hatalom és ellenhatalom a hálózati társadalomban", 249.
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Kibertér. Az üzenet-közeg konvergencia a tudatosság terének kialakulóban lévő
társadalmi értelmezésében is implicit módon jelen van. A világ hálózatosodása
azt jelenti, hogy az egyének "megváltoztathatják [a] földrajzukat, és bármi, ami
ott történik, változást hoz létre valakinek a fizikai földrajzában "916. Ezek az
innovatív kapcsolatok azok, amelyek jelenleg a gazdaságot, a politikát és egy sor
más társadalmi interakciót mozgatják. Ugyanúgy, ahogy a Kisember Hirosimára
történő ledobása és a Szputnyik első pályára állítása tette, a kibertér is
megváltoztatja a világ alakját. A hidegháborús félelmet a távoli hatalmaktól,
amelyek tüzet zúdítanak az égből, felváltotta a 9/11 utáni félelem az internetes
radikalizálódott szomszédtól. Hasonlóképpen, a stratégiai nukleáris fegyverek és
az űrkutatás hatalmát és f é l e l m é t , amely oly nagy befolyással volt a
nemzetközi politikára, felváltja a kibertér hatalma és a küzdelem, hogy azt úgy
tartsuk fenn és kezeljük, hogy az emberiséget gazdagítsa. Ha az internet és a
kibertér a szabadság, a szabadság és az igazságosság hatékony eszközei akarnak
lenni, akkor a kibertér nem csak a hazai jogi kormányzáson belül kell értelmezni,
hanem a nemzetközi kormányzási rendszeren belül is, amely meghatározza a
hazai rendszereket körülvevő határokat. Schmitt szavaival élve: "Bolygónk új
nomosza ellenállhatatlanul növekszik De ami jön, az ezért nem határtalanul
vagy a nomosszal szemben ellenséges semmi. A régi és új erők félénk
gyűrűjében is keletkezhetnek helyes mértékek és értelmes arányok. "917

916
917

Hayden, "The Future of Things Cyber," 4.
Schmitt, A Föld Nomosz, 355.
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