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РЕСУРС 8 

 
Сценарии 

 
 
Сценарий 1: Поръчани от правителството убийства 

 
Поръчаните от правителството убийства са убийства, които се 
поръчват и дори изпълняват от дадено правителство по 
политически причини. Тази практика може би не е 
разпространена, но се е случвала в миналото при различни 
режими, както демократични, така и тоталитарни. Както при 
всички убийства, убийствата, поръчани от правителството, 
нарушават основно право на човека – правото на живот.  
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Сред примерите за случаи, които са били разглеждани като свързани с поръчани от 
правителството убийства, са:  

1. операцията „Божи гняв“, последвала клането в Мюнхен през 1972 г., когато израелски 
екип по заповед на министър-председателя на Израел издирва и убива тримата 
оцелели палестински убийци, които са отнели живота на единайсет израелски атлети; 

2. политиката „стреляй, за да убиеш“ в Северна Ирландия през 80-те години на 20 век, по 
отношение на която се твърди, че някои заподозрени са били нарочно убивани от 
служители и войници, без да се правят опити първо да бъдат арестувани. 

 
 
 
Сценарий 2: Неограничено задържане без съдебен процес 
 

Неограничено задържане означава държавата да държи в 
затвор арестувано лице без съдебен процес. Неограниченото 
задържане нарушава човешките права на арестувания, тъй 
като противоречи на убеждението, че всеки заподозрян е 
невинен до доказване на противното. Макар да не е често 
срещана практика, понякога в последните години 
правителства са задържали неограничено без съдебен процес 
индивиди, заподозрени за тероризъм или предателство. 
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Сред примерите за случаи, свързани с неограничено задържане без съдебен процес, са: 

1. операция Demetrius на британската армия, която включва арестуване и интерниране на 
стотици ирландци, за които е имало твърдения, че имат връзки с Ирландската 
републиканска армия (ИРА); 

2. заливът Гуантанамо – контролиран от американците затвор в Куба – който 
функционира като център за задържане, където заподозрени биват задържани за 
дълги периоди от време. 

 
 
Сценарий 3: Глобално наблюдение  
 

                  
Източник: http://www.waccobb.net/forums/showthread.php?99061-Political-Cartoons-Summer-2013 

 
Глобално наблюдение се нарича масовото наблюдение на цели населения в други държави.  
То не е ново понятие и извън политическите си конотации се отнася и до наблюдението на 
различни групи от населението поради причини, свързани с общественото здраве. Глобалното 
наблюдение, извършвано по политически причини, нарушава индивидуалното право на 
неприкосновеност на личния живот, наред с другото.  През 2013 г. служител на Националната 
агенция по сигурността на САЩ (NSA), наречен Едуард Сноудън, пуска в публичното 
пространство ред документи, разкриващи глобалното наблюдение, което неговите 
работодатели извършват. 
 
 
 

 Има ли въобще обстоятелства, в които правата на човека могат да бъдат суспендирани 
или анулирани?  

 Можем ли да оправдаем лишаване на някого от човешките му права с това, че целим 
да защитим по-висшето благо на обществото като цяло? 

 И къде свършва подобно лишаване от права? Какво мислите, бихте ли се съгласили 
някой да бъде лишен от правата си при определени обстоятелства?  

 Има ли потребности на обществото като цяло, които са по-важни от човешките права 
на даден индивид? 

 И кой в крайна сметка има правото да решава дали могат да се отнемат правата на 
заподозрените? 
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