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NOTIKUMU HRONOLOĢIJA

2001. gada 13. novembris Prezidents George W. Bush paraksta Prezidenta militāro pavēli 
par „nelegālo kaujinieku” turēšanu apcietinājumā, apiešanos ar vi
ņiem un viņu tiesāšanu. Tā attiecas uz Al-Qaida teroristiem un 
Taliban, kuriem, saskaņā ar pavēli, liegtas Ženēvas Trešajā
konvencijā karagūstekņiem garantētās tiesības.

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

2004. gada 17. maijs Kādreizējais CIP aģents Bob Baer, kurš deviņdesmitajos gados 
darbojās kā slepenais aģents Vidējos Austrumos, paziņo: „Ja 
[CIP vēlas] nopietnu pratināšanu, [tā sūta] gūstekņus uz Jord
āniju. Ja [tā vēlas] gūstekņus spīdzināt, [tā sūta] viņus uz Sīriju. 
Ja [tā vēlas], lai kāds pazūd uz neatgriešanos, [tā sūta] viņu uz Ē
ģipti.”

http://www.newstatesman.com/200405170016

2004. gada 8. jūnijs Dana Priest un Jeffrey Smith rakstā „The Washington Post”
atklāj Tieslietu ministrijas 2002. gada atgādnes un Pentagona 
2003. gada ziņojuma esamību, kur spīdzināšanas jēdziens defin
ēts daudz stingrāk nekā tas parasti lietots ASV armijā un 
starptautiskās konvencijās.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

2005. gada 5. oktobris Republikāņu senators John McCain iesniedz apspriešanai groz
ījumu likumprojektā par Aizsardzības ministrijas izveidi
2006. gadā, ar kuru ASV personālsastāvam aizliegta nežēlīga, 
cilvēka cieņu pazemojoša un necilvēcīga apiešanās ar gūstekņiem
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

2005. gada 1. novembris Lietišķo pusdienu laikā, kurās piedalās tikai senatori no Republik
āņu partijas, viceprezidents Dick Cheney atklāj slepeno cietumu 
sistēmas esamību. Cheney mērķis bija bloķēt McCain grozījumu.
mediamatters.org/items/200511090005

2005. gada 2. novembris „The Washington Post” publicē Dana Priest rakstu par slepeno 
cietumu sistēmas iespējamo esamību, kur sniegtas ziņas par tik
šanos iepriekšējā dienā. Raksts sākas ar vārdiem „CIP ir slēpusi 
un pratinājusi dažus no svarīgākajiem Al-Qaida gūstekņiem biju
šajā padomju teritorijā Austrumeiropā”.

http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

2005. gada 7. novembris Human Rights Watch (HRW) ziņo, ka CIP izmanto slepeno 
cietumu tīklu ne tikai dažās Āzijas un Vidējo Austrumu valstīs, 
bet arī Eiropā, un konkrēti – Polijā un Rumānijā. HRW nācis pie 
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tāda secinājuma, pamatojoties uz to lidmašīnu reisu sarakstiem, 
kuras ASV izlūkdienests izmantojis gūstekņu pārvešanai no 
Afganistānas un Irākas uz „melnajiem punktiem” – pa visu 
pasauli izkaisītiem slepeniem cietumiem – un Guantanamo.

http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

2005. gada 18. novembrī Dana Priest raksts ,,The Washington Post” sīki informē par zi
ņojumiem, kurus snieguši vairāki pašreizējie un bijušie CIP a
ģenti, kuri izveidojuši pretterorisma izlūkošanas centrus dažādās 
Eiropas, Vidējo Austrumu un Āzijas valstīs. Rakstā izteikts pieņ
ēmums, ka ASV izlūkdienesti darbojas kopīgi, arī organizējot 
par terorismu aizdomās turēto personu turēšanu apcietinājumā.

http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

2005. gada 5. decembris Brian Ross un Richard Esposito sagatavotajā ABC ziņu speci
ālizlaidumā apgalvots, ka, pēc CIP avotu ziņām, pēc HRW
atmaskojumiem Austrumeiropā slēgti divi CIP slepenie cietumi. J
ādomā, ka cietumu slēgšana un gūstekņu pārvešana uz mītnēm 
Ziemeļāfrikas tuksnesī notika lielā steigā, gatavojoties valsts 
sekretāres Condoleeza Rice vizītei Eiropā.

http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

2005. gada 5. decembris Aizbraucot no Eiropas, Condoleeza Rice saka: „ASV un citas 
valstis desmitiem gadu ir izmantojušas „deportācijas”, lai p
ārvestu par terorismu aizdomās turētās personas uz viņu mītnes 
valstīm vai citām valstīm, kur viņus iespējams nopratināt, aiztur
ēt vai nodot tiesai. [...] Bet [...] ir bijuši [...] gadījumi, kad kaut k
ādu iemeslu dēļ vietējā valdība nevar paturēt apcietinājumā
aizdomās turēto personu vai ierosināt lietu pret viņu, un parastā
noziedznieka izdošana nav laba izvēle. Šādos gadījumos vietējā
valdība var pieņemt neatkarīgu lēmumu sadarboties deportācijā. 
[...] Deportācija ir ārkārtīgi svarīgs ierocis starptautiskā
terorisma apkarošanai. [...] Savienotās Valstis ir cienījušas un arī
turpmāk cienīs citu valstu suverenitāti.”

http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

2005. gada 6. decembris Amnesty International publicē ziņojumu, kur apgalvo, ka tās rīc
ībā ir informācija par 800 lidmašīnu reisiem, ko CIP vadījusi 
Eiropas gaisa telpā un lielākajā daļā Eiropas lidostu. Amnesty 
International ieguvusi sešu civilo lidmašīnu reisu pierakstus, 
kuras CIP nomāja laikposmā starp 2001. gada un 2005. gada 
septembri. Iespējams, ka šajā laikā šīs sešas lidmašīnas 
izmantotas 800 reisiem no Eiropas un uz Eiropu.

www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

2005. gada 8. decembris Vincent Cannistraro, bijušais CIP pretterorisma centra vadītājs, 
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stāsta laikraksta „The Sun” štata reportierim Josh Gershtein, ka 
gūstekņu uzņemšana un izsēdināšana nav jāuzskata par augtākā
mērā slepenu operāciju, jo uzņēmējas valsts ierēdņi bijuši inform
ēti par šīm operācijām.

http://www.nysun.com/article/24129

2005. gada 9. decembris Valsts Departamenta vadošais juriskonsults John Bellinger Žen
ēvā izsakās, ka Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai 
(SSKK) ir piekļuve „absolūti katram” Guantanamo bāzes cietum
ā esošajam. Kad viņam jautā, vai šai organizācijai ir piekļuve 
katram, kuru tur līdzīgos apstākļos kādā citā vietā, viņš atbild: 
„Nē”. Tālāk viņš atsakās paskaidrot. Tā ir pirmā reize, kad ASV 
atzīst, ka nav ļāvusi Sarkanajam Krustam piekļūt visiem gūstek
ņiem, kuri atrodas tās kontrolē.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

2005. gada 13. decembris Eiropas Padome ieceļ Šveices senatoru Dick Marty par referentu 
izmeklēšanā saistībā ar iespējamiem slepeniem ieslodzījumiem 
dalībvalstīs.

2005. gada 17. decembris Statewatch atsaucas uz dokumentu, kas sākotnēji bija „klasific
ēts” ES Padomes 2003. gada 27. janvāra sanāksmē par Jauno 
Transantlantijas deklarāciju. Sanāksmes protokola 4.1 punktā
teikts: „Puses vienojās par jomām, kurās sadarbību varētu 
uzlabot, [tostarp] datu apmaiņu starp robežu pārvaldības 
dienestiem, plašāku Eiropas tranzīta iespēju izmantošanu, lai 
atbalstītu kriminālu/ nevēlamu ārvalstnieku atgriešanu, saskaņot
ību mācībās par dokumentu viltojumiem, kā arī labāku sadarbību 
pārvietošanā.”

www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

20006. gada 5. aprīlis Amnesty International publicē jaunu ziņojumu ar nosaukumu „
Ārpus radara: slepenie lidojumi”. Ziņojumā minēta trīs Jemenas 
pilsoņu nolaupīšana kā raksturīgs ārkārtas deportāciju piemērs 
un kritizēts Eiropas valdību sniegtais Čikāgas Konvencijas 
skaidrojumu, apgalvojot, ka tām nav ietekmes uz iespējamiem 
CIP lidojumiem, jo tie ir privāti, nevis komerciāli.

web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

2006. gada 12 Aprīlis Fragments no žurnāla „Time” publicētā raksta par interviju ar 
ASV Valsts izlūkdienesta vadītāju John Negroponte: 
„Negroponte pavēstīja „Time” arī to, ka aptuveni trīs duči b
īstamāko A-Qaida teroristu, kurus tur CIP slepenajos cietumos, 
droši vien paliks gūstā tik ilgi, kamēr turpināsies „karš pret 
terorismu”. Viņš piebilda, ka „Šos cilvēkus tur apcietinājumā. 
Un viņi ir slikti dalībnieki. Kamēr turpināsies šī situācija, turpin
āsies šis karš pret terorismu, es neesmu pārliecināts, ka varu 
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jums pateikt, kāds būs šo apcietināto galīgais izvietojums”. 
Negroponte komentāri, šķiet, ir pirmais atklātais apstiprinājums 
ASV slepenās apcietinājumu sistēmas esamībai un tam, ka tādus 
gūstekņus kā Khalid Shaikh Mohammad, kuri iesaistīti 
11. septembra notikumos vai lielākajos uzbrukumos ASV interes
ēm visā pasaulē, var turēt apcietinājumā bezgalīgi ilgu laiku.”

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

2006. gada 19. maijs ANO Komitejas pret spīdzināšanu 36. ziņojuma publikācija. Zi
ņojumā teikts, ka:
„Komitejas bažas izraisa apgalvojumi, ka ASV puse izveidojusi 
slepenas ieslodzījumu vietas, kas nav pieejamas Starptautiskajai 
Sarkanā Krusta komitejai. Gūstekņiem atņemtas svarīgākās 
tiesiskās garantijas, tostarp viņu apstākļu novērošanas meh
ānisms un viņu apcietinājuma pārbaudes procedūras. Komitejai 
rada bažas arī apgalvojumi, ka gūstekņus šajās vietās varētu tur
ēt ilgāku laiku, un ka viņi varētu sastapties ar spīdzināšanu vai ne
žēlību, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu attieksmi. 
Komiteja uzskata, ka ASV puses „bez komentāriem” politika 
saistībā ar šādu slepenu ieslodzījuma vietu esamību, kā arī ar tās 
veiktajām izlūkošanas darbībām, ir nožēlas vērta. (2. un 
16. pants).
ASV pusei būtu jānodrošina, lai neviens netiktu turēts apcietin
ājumā kādā slepenā ieslodzījuma vietā, kas faktiski atrodas tās 
uzraudzībā. Cilvēku turēšana apcietinājumā šādos apstākļos per 
se ir Konvencijas pārkāpums. ASV pusei jāizmeklē un jānodod 
atklātībai šādu vietu esamība un varas iestāde, kuras uzraudzībā t
ās izveidotas, kā arī veids, kādā apietas ar gūstekņiem. ASV 
pusei publiski jānosoda jebkura slepenu apcietinājumu politika.”
„18. ASV pusei jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai aizliegtu un 
novērstu cilvēku piespiedu nozušanu jebkurā tās piekritībā esošā
teritorijā, un ierosinātu lietas un sodītu īstenotājus, jo šāda 
prakse per se ir Konvencijas pārkāpums.”

http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

2006. gada 23. maijs Amnesty International publicē ikgadējo ziņojumu. Amnesty 
International jo īpaši kritizē prezidenta Georges W. Bush
centienus uzlikt veto Kongresa grozījumam, ar kuru aizliegta sp
īdzināšana, un viceprezidenta Dick Cheney centienus izslēgt CIP 
no grozījuma darbības jomas.
Ziņojumā stingri kritizētas Eiropas valstu valdības, izsakoties š
ādi: „Eiropas valstu valdības izvairījās, kad viens pēc otra atklāj
ās stāsti par to ASV jaunākā partnera lomu „karā pret 
terorismu”. Sabiedrība skaļi protestēja pēc plašsaziņas līdzekļu zi
ņojumiem par varbūtējo slepeno vienošanos starp ASV administr
āciju un dažām Eiropas valstu valdībām par „CIP melnajiem 
punktiem” – iespējamiem slepeniem ieslodzījuma centriem 
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Eiropas teritorijā. Plašu sabiedrības nosodījumu izraisīja arī
aizvien pārliecinošākie pierādījumi, ka gūstekņi ir nelikumīgi p
ārvadāti caur Eiropas lidostām uz valstīm, kur pastāv risks, ka vi
ņus varētu spīdzināt („ārkārtas deportācijas”).

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


