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SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 8 

 
Scenarii 

 
 
Scenariul nr. 1 Asasinate comandate de stat 
 

 
Sursa: MartinaVaculikova/iStock 
 
Asasinatele comandate de stat sunt asasinate comandate și uneori chiar executate de guverne, din 
motive politice. Această practică nu este una obișnuită, dar a fost folosită în trecut de anumite 
regimuri, fie ele democrate sau totalitare. Ca orice asasinat, asasinatele comandate de stat încalcă 
unul dintre drepturile fundamentale ale omului, dreptul la viață.  
 
 
Printre exemplele de cazuri considerate a avea legătură cu asasinatele comandate de stat se 
numără:  

1. operațiunea „Mânia lui Dumnezeu”, desfășurată după masacrul de la Munchen din 1972, 
când, la ordinele prim-ministrului israelian, o echipă de israelieni a dat de urma a trei dintre 
asasinii supraviețuitori care uciseseră 11 atleți israelieni și i-a ucis; 

2. politica de execuții deliberate („shoot to kill”) din anii 1980 din Irlanda de Nord - se 
presupune că mai mulți suspecți au fost uciși în mod deliberat de polițiști și soldați, fără să se 
încerce mai întâi arestarea lor. 

 
 
Scenariul nr. 2 Detenția pe termen nedeterminat fără proces 
 

 
Sursa: sakhorn38/iStock 
 
Detenția pe termen nedeterminat înseamnă închiderea unei persoane arestate de către stat fără 
desfășurarea unui proces. Detenția pe termen nedeterminat încalcă drepturile fundamentale ale 
omului, întrucât orice suspect beneficiază de prezumția de nevinovăție până se dovedește contrariul. 
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Această practică nu este una obișnuită, dar a fost folosită recent de anumite guverne, care au reținut 
pe timp nedeterminat indivizi suspectați de terorism sau trădare, fără desfășurarea unui proces. 
 
Printre exemplele de cazuri de detenție pe termen nelimitat se numără: 

1. operațiunea „Demetrius” desfășurată de armata britanică - au fost arestați și plasați în 
lagăre sute de irlandezi despre care se credea că au avut legături cu Armata Republicană 
Irlandeză (IRA); 

2. Guantanamo Bay, o bază militară controlată de americani aflată în Cuba, care funcționează 
ca centru de detenție unde suspecții sunt reținuți perioade lungi de timp. 

 
 
Scenariul nr. 3 Supravegherea la nivel global  
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Supravegherea la nivel global se referă la supravegherea în masă a populațiilor dincolo de granițele 
naționale. Nu este un concept nou și, pe lângă conotațiile sale politice, se referă și la supravegherea 
în masă a populațiilor din motive de sănătate publică. Supravegherea la nivel global din motive 
politice reprezintă, printre altele, o încălcare a dreptului la viața privată. În 2013, un angajat al US 
National Security Agency (NSA, Agenția Națională de Securitate a SUA), Edward Snowden, a făcut 
publice o serie de documente care scoteau la iveală activitățile de supravegherea la nivel global 
desfășurate de angajatorul său. 
 
 
 
 

 Există situații în care drepturile omului pot fi suspendate sau anulate?  

 Poate fi justificată privarea unei persoane de drepturile sale fundamentale pentru a proteja 
interesul superior al societății în ansamblul său? 

 Când se încheie o astfel de privare? Ce părere aveți despre aceste situații? Ați fi de acord ca 
cineva să fie privat de drepturile sale în anumite cazuri?  

 Sunt nevoile societății mai importante decât drepturile individuale fundamentale? 

 Cine are, în cele din urmă, dreptul de a decide dacă drepturile unui suspect pot fi suprimate? 
 


