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ACMHAINN 8 

 
Cásanna 

 
 
Cás 1: Maruithe Conraithe-Rialtais 
 

 
Foinse: MartinaVaculikova/iStock 

 
Is maruithe iad maruithe conraithe-rialtais a dheineann rialtas a ordú agus fiú a chur i gcrích, ar 
chúiseanna polaitiúla. B'fhéidir nach cleachtas coitianta é seo, ach tá sé tar éis tarlú san am atá caite 
faoi réimis éagsúla, idir dhaonlathach agus ollsmachtach. Faoi mar atá i gcás na maruithe uile, 
sáraíonn maruithe conraithe-rialtais ceart bunúsach daonna - an ceart chun na beatha.  
 
I measc samplaí na gcásanna seo a nasctar le maruithe conraithe-rialtais áirítear:  

1. an Oibríocht ‘Fearg Dé’  tar éis shléacht München i 1972 inar feallmharaíodh aon 
lúthchleasaí déag Iosraelach, nuair a chuaigh foireann Iosraelach, le horduithe ó Phríomh-
Aire Iosrael, sa tóir ar thriúr feallmharfóirí Palaistíneacha agus mharaigh iad; 

2. an beartas ‘lámhach le marú’ i dTuaisceart Éireann sna 1980í, ina líomhnaítear gur mharaigh 
oifigigh agus saighdiúirí roinnt amhrastach d'aon turas gan iarracht iad a ghabháil ar dtús. 

 
 
 
Cás 2: Coinneáil Éiginnte Gan Triail 
 

 
Foinse: sakhorn38/iStock 

 
Ciallaíonn coinneáil éiginnte príosúnacht duine gafa ag an stát gan triail. Sáraíonn coinneáil éiginnte 
cearta daonna an duine ghafa, mar cuirtear ar neamhní an tuairim go bhfuil aon amhrastach 
neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é. Cé nach gnáthchleachtas é, uaireanta le blianta 
beaga anuas tá rialtais tar éis daoine aonair a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte gan triail a bhí 
faoi dhrochamhras sceimhlitheoireachta nó tréasa. 
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Áirítear i measc shamplaí na gcásanna a nasctar le coinneáil éiginnte gan triail: 
1. oibríocht arm na Breataine ‘Demetrius’, lena n-áirítear gabháil agus imtheorannú na gcéadta 

Éireannach a líomhnaíodh a bheith páirteach le hÓglaigh na hÉireann (IRA). 
2. Oibríonn Bá Guantanamo, príosún a rialaíonn Meiriceá i gCúba, mar ionad coinneála ina 

gcoimeádtar amhrastaigh ar feadh tréimhsí fada ama. 
 
 
 
Cás 3: Faireachas Domhanda  
 
 

                  
Foinse: © Hellertoon 
 
Tagraíonn faireachas domhanda don ollfhaireachas ar na daonraí uile thar theorainneacha náisiúnta. 
Ní coincheap nua é seo agus, seachas a fhochiall pholaitiúil, tagraíonn sé freisin d'fhaireachas ar 
dhaonraí ar chúiseanna sláinte poiblí. Satlaíonn faireachas domhanda ar chúiseanna polaitiúla an 
ceart aonair ar phríobháideacht, i measc rudaí eile. In 2013 sceith fostaí de chuid Ghníomhaireacht 
Náisiúnta Slándála SAM (NSA) darbh Edward Snowden leis an bpobal sraith doiciméad inar léiríodh 
an faireachas domhanda a dhein a fhostóirí. 
 
 

 

 An bhfuil cúinsí ann in aon chor inar féidir cearta an duine a chur ar fionraí nó a neamhniú?  

 An féidir linn údar a thabhairt le cearta daonna a bhaint de dhuine éigin chun ollmhaitheas 
na sochaí i gcoitinne a chosaint? 

 Agus cathain a chríochnaíonn díth na gceart sin? Conas a bhraitheann tú faoi seo; An aontófá 
go mbainfí a chearta/a cearta de dhuine in imthosca áirithe?  

 An tábhachtaí riachtanais na sochaí i gcoitinne ná cearta daonna duine aonair? 

 Agus cé aige atá an ceart chun cinneadh an féidir cearta amhrastach a chur faoi chois ar 
deireadh thiar? 

 


