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GRADIVO ŠT. 8 

 
Scenariji 

 
 
Scenarij št. 1: Uboji po naročilu vlade 
 

 
Vir: MartinaVaculikova/iStock 

 
Uboji po naročilu vlade so uboji, ki jih vlada naroči ali celo sama izvede iz političnih razlogov. Praksa 
ni običajna, vendar je do nje prišlo v različnih režimih, demokratičnih in totalitarnih. Kot velja za vse 
uboje, tudi uboji po naročilu vlade kršijo temeljno človekovo pravico – pravico do življenja.  
 
Med primeri, ki jih obravnavajo kot uboje po naročilu vlade, sta:  

1. operacija „božji srd“ po tragičnih dogodkih v Münchnu leta 1972, ko je skupina Izraelcev po 
ukazu izraelskega predsednika vlade izsledila in pobila preživele tri palestinske morilce 
enajstih izraelskih športnikov; 

2. politika načrtnega streljanja na Severnem Irskem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko 
so uslužbenci in vojaki nekatere osumljence domnevno ubili namerno, ne da bi jih najprej 
skušali aretirati. 

 
 
 
Scenarij št. 2: Pridržanje za nedoločen čas brez sojenja 
 

 
Vir: sakhorn38/iStock 
 
Pridržanje za nedoločen čas pomeni, da država aretirano osebo drži v zaporu brez sojenja. Tovrstno 
pridržanje krši človekove pravice pridržane osebe, saj je v nasprotju s trditvijo, da je vsak osumljenec 
nedolžen, vse dokler se mu krivda ne dokaže. Čeprav ne gre za pogosto prakso, pa se je v zadnjih 
letih že nekajkrat zgodilo, da so vlade brez sojenja zadrževale posameznike, osumljene terorizma ali 
izdaje. 
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Med primeri, ki so vezani na pridržanje za nedoločen čas brez sojenja, sta: 

1. operacija britanske vojske „Demetrius“, v kateri je bilo aretiranih in pridržanih več sto Ircev, 
ki naj bi sodelovali z Irsko republikansko armado (IRA), 

2. Guantanamo, zapor pod ameriškim nadzorom na Kubi, ki deluje kot center za pridržanje, kjer 
osumljenci ostanejo zelo dolgo. 

 
 
 
Scenarij št. 3: Globalni nadzor  
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Globalni nadzor označuje množični nadzor nad celotnim svetovnim prebivalstvom. Ne gre za nov 
pojem, saj razen politične konotacije označuje tudi nadzor nad prebivalstvom za namene javnega 
zdravja. Globalni nadzor iz političnih razlogov med drugim pomeni kršitev pravice posameznikov do 
zasebnosti. Leta 2013 je uslužbencu ameriške nacionalne varnostne službe NSA Edwardu Snowdenu 
uspelo objaviti niz dokumentov o tem, kako njegov delodajalec izvaja globalni nadzor. 
 
 
 
 
 

 Ali se lahko človekove pravice v določenih okoliščinah odložijo ali odpravijo?  

 Ali je možno upravičiti, da se nekomu človekove pravice odvzamejo zaradi varovanja večjega 
interesa širše družbe? 

 In kdaj je konec takšnega odvzema pravic? Kaj ti misliš o tem: bi se strinjal(-a), da je treba v 
nekaterih okoliščinah posameznikom odvzeti njihove pravice?  

 Ali so potrebe širše družbe bolj pomembne kot človekove pravice posameznika? 

 In kdo ima na koncu pravico odločati o tem, ali se lahko kratijo pravice osumljenca? 
 


