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poradie udalostí

13. nov. 2001 Prezident George W. Bush podpisuje vojenský rozkaz o zaobchádzaní s
„nepriateľskými bojovníkmi“, ich zadržiavaní a súdení. Rozkaz sa týka členov
teroristickej skupiny Al Kaida a Talibanu, ktorým odopiera práva priznané
vojenským zajatcom treťou Ženevskou konvenciou.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17. mája 2004 Bývalý agent CIA Bob Baer, ktorý pracoval v deväťdesiatych rokoch ako 
tajný agent na Strednom východe, konštatuje: „Ak [CIA chce], aby boli väzni 
dôkladne vypočutí, [pošle] ich do Jordánska. Ak[chce], aby boli mučení, [po
šle ich] do Sýrie. Ak [chce], aby niekto zmizol – a nikto ho nikdy viac nevidel - 
[pošle ho] do Egypta.“
http://www.newstatesman.com/200405170016

8. júna 2004 V článku Diany Priest a Jeffreyho Smitha uverejnenom v denníku Washington 
Post vyšlo najavo, že existujú pokyny Ministerstva spravodlivosti z roku 2002 
a správa Pentagónu z roku 2003, ktoré obsahujú oveľa obmedzenejšiu 
definíciu mučenia, než o akú sa bežne opiera americká armáda 
a medzinárodné dohody.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5. okt. 2005  Republikánsky senátor John McCain predložil legislatívny dodatok k Zákonu 
o financovaní Ministerstva obrany na rok 2006 zakazujúci kruté, ponižujúce a 
neľudské zaobchádzanie amerických dozorcov s väzňami. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1. nov. 2005 Na pracovnom obede, na ktorí boli pozvaní výlučne republikánski senátori, 
viceprezident Dick Cheney odhaľuje existenciu systému tajných väzníc. 
Cheney sa snažil o zablokovanie dodatku predloženého senátorom 
McCainom. 
mediamatters.org/items/200511090005

2. nov. 2005 Denník Washington Post publikuje článok Diany Priest o údajnej existencii 
systému tajných väzníc, ktorý obsahuje podrobnosti o stretnutí
z predchádzajúceho dňa. Článok sa začína slovami: „CIA skrývala a vypo
čúvala niekoľko najdôležitejších väzňov z radov Al Kaidy v postsovietskych 
táboroch vo východnej Európe“.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7. nov. 2005 Organizácia Human Rights Watch oznamuje, že CIA má sieť tajných väzníc 
nielen v niektorých krajinách v Ázii a na Strednom východe, ale tiež
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v Európe, konkrétne v Poľsku a Rumunsku. Organizácia dospela 
k uvedenému záveru skúmaním kníh letov lietadiel, ktorými spravodajská slu
žba USA prevážala väzňov z Afganistanu a Iraku na „čierne miesta“ - tajné
väznice roztrúsené po svete – a na základňu Guantánamo.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18. nov. 2005 Článok novinárky Diany Priest v denníku Washington Post obsahuje 
podrobnosti svedectiev rôznych súčasných i bývalých agentov CIA o tom, že 
služba disponuje tzv. Spravodajskými protiteroristickými strediskami (CTIC) 
v rôznych európskych, ázijských a blízkovýchodných krajinách. Článok tvrdí, 
že miestne a americké tajné služby spolupracujú, okrem iného, aj pri 
organizácii vydávania osôb podozrivých z terorizmu. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5. dec. 2005 Výhradná správa novinárov stanice ABC Briana Rossa a Richarda Esposita 
konštatuje, že podľa zdrojov CIA boli po zverejnení záverov organizácie 
HRW zrušené dve tajné väznice vo Východnej Európe. Uzavretie väzníc
a premiestnenie väzňov do zariadení v púšti v severnej Afrike údajne prebehlo 
veľmi rýchlo, v rámci príprav návštevy ministerky zahraničných vecí
Condoleezy Riceovej v Európe.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5. dec. 2005 Pred cestou do Európy Condoleeza Riceová prehlásila: „Spojené štáty a ďal
šie krajiny po desaťročia využívajú vydávanie osôb pri premiestňovaní
údajných teroristov [...] do krajín, odkiaľ pochádzajú alebo do krajín, 
v ktorých môžu byť podrobení výsluchom, zadržaní či pohnaní
k zodpovednosti. [...] Vyskytnú [...] sa [...] prípady, keď miestna vláda 
z akéhokoľvek dôvodu nemôže zadržať či stíhať podozrivú osobu a extradícia 
nie je vhodným riešením. V takýchto prípadoch každá vláda môže prijať
zvrchované rozhodnutie o spolupráci pri výnimočnom vydávaní. [...] 
Vydávanie osôb predstavuje aktívny nástroj medzinárodného boja proti 
terorizmu. [...] Spojené štáty rešpektujú a budú rešpektovať zvrchovanosť
iných štátov.“
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6. dec. 2005 Organizácia Amnesty International publikuje správu, v ktorej konštatuje, že 
má informácie o 800 letoch uskutočnených CIA v európskom vzdušnom 
priestore a na väčšine európskych letísk. Amnesty International získala knihy 
letov šiestich civilných lietadiel, ktoré si od septembra 2001 do septembra 
2005 prenajala CIA. V tomto období bolo šesť lietadiel údajne využitých na 
800 letov do a z Európy.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml
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8. dec. 2005 Bývalý riaditeľ oddelenia boja proti terorizmu CIA Vincent Cannistraro 
v rozhovore s Joshom Gershteinom, spravodajcom novín The Sun 
poznamenal, že privážanie a odvážanie teroristov sa nedá pokladať za prísne 
tajné, pretože úrady v hostiteľských krajinách o tejto praxi vedeli.
http://www.nysun.com/article/24129

9. dec. 2005 Vysoký právny poradca Ministerstva zahraničných vecí John Bellinger v
Ženeve prehlásil, že Medzinárodný výbor Červeného kríža má prístup k 
„úplne všetkým osobám“ v zajateckom tábore Guantánamo. Na otázku, či má
Červený kríž prístup ku všetkým osobám zadržiavaným v podobných 
podmienkach kdekoľvek, odpovedal: „Nie.“ Odmietol poskytnúť podrobnej
šie vysvetlenie. Toto je prvý prípad, keď Spojené štáty pripustili, že neumo
žnili Červenému krížu prístup ku všetkým väzňom, ktorých majú pod 
kontrolou.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13. dec. 2005 Rada Európy pozýva na vypočutie švajčiarskeho senátora spravodajcu Dicka 
Martyho na tému údajných tajných väzníc v členských štátoch.

17. dec. 2005 Organizácia Statewatch odkazuje na dokument zo zasadnutia Rady EÚ 27. 
januára 2003 v rámci prerokovania Novej transatlantickej agendy, ktorý bol 
pôvodne označený ako „tajný“. V odseku 4.1 zápisnice zo zasadnutia sa 
uvádza: „Obe strany sa dohodli na oblastiach, v ktorých je možné spoluprácu 
zlepšiť [vrátane] výmeny údajov medzi pohraničnými službami, častejšieho 
využitia európskych tranzitných zariadení na podporu návratu nežiaducich 
cudzincov alebo cudzincov, ktorí spáchali trestný čin, koordinácie školení
v súvislosti s falošnými dokumentmi a zlepšenie spolupráce pri presunoch 
osôb.“
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5. apr. 2006 Organizácia Amnesty International publikuje novú správu pod názvom „Pod 
radarom: tajné lety“. Správa sa zmieňuje o únose troch Jemenčanov ako 
typickom príklade výnimočného vydania a kritizuje interpretáciu Chicagského 
dohovoru európskymi vládami, ktoré tvrdia, že nemajú žiadnu úradnú moc 
v súvislosti s údajnými letmi CIA, pretože nejde ani tak o komerčné ako o 
súkromné lety.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12. apr. 2006 Citujeme z rozhovoru časopisu Time s Johnom Negroponte, riaditeľom 
Národnej spravodajskej služby: Negroponte okrem iného časopisu Time
povedal, že asi tri tucty najhorších teroristov Al Kaidy zadržaných v tajných 
väzeniach CIA pravdepodobne zostanú v zajatí, kým „bude pokračovať vojna 
proti terorizmu“. Dodal: „Títo ľudia sú zadržaní. A sú to zlí herci. Kým bude 
pokračovať táto situácia, kým neskončí vojna proti teroru, nemôžem vám s ur
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čitosťou povedať, ako bude napokon s nimi naložené.“ Negroponteho 
komentár sa javí ako prvé otvorené priznanie existencie amerického systému 
tajných väzníc a skutočnosti, že zajatci, napríklad Khalid Shaikh Mohammad,
zapojení do udalostí z 11. septembra či iných veľkých útokov na americké
záujmy vo svete môžu byť zadržaní na neurčito.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19. mája 2006 Zverejnenie správy z 36. zasadnutia Výboru OSN proti mučeniu. Správa kon
štatuje, že:
„Výbor je znepokojený tvrdeniami, že Spojené štáty vytvorili tajné strediská
zadržiavania osôb, ktoré nie sú dostupné Medzinárodnému výboru Červeného 
kríža. Zadržané osoby sú zbavené základných zákonných záruk, vrátane doh
ľadu nad tým, ako sa s nimi zaobchádza, a preskúmania ich zadržania. Výbor 
tiež znepokojili tvrdenia, že osoby zadržané v uvedených strediskách by mohli 
byť väznené dlhodobo a vystavené mučeniu, krutému, neľudskému či poni
žujúcemu zaobchádzaniu. Výbor pokladá postoj Spojených štátov, ktoré
odmietajú akýmkoľvek spôsobom komentovať existenciu tajných zariadení na 
zadržiavanie osôb i svoje spravodajské aktivity, za poľutovaniahodný.“ (
články 2 a 16)
„Spojené štáty by mali potvrdiť, že v žiadnom tajnom väzení pod ich de facto 
účinnou kontrolou nie sú zadržiavané žiadne osoby. Zadržiavanie osôb v 
popísaných podmienkach už samo o sebe predstavuje porušenie Dohody. 
Spojené štáty by mali vyšetriť a zverejniť existenciu takýchto zariadení, zistiť, 
na základe akého oprávnenia boli vybudované a akým spôsobom sa 
zaobchádza so zadržanými osobami. Spojené štáty by mali verejne odsúdiť
akékoľvek tajné zadržiavanie osôb.“
18. „Spojené štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zakázali 
vynútené zmiznutia osôb na území spadajúcom pod ich zákonodarstvo 
a predchádzali im, mali by stíhať a trestať páchateľov, pretože takéto činy 
sami o sebe predstavujú porušenie Dohody.“
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23. mája 2006 Organizácia Amnesty International zverejňuje svoju výročnú správu. Amnesty 
International kritizuje konkrétne snahu prezidenta Busha vetovať dodatok 
Kongresu zakazujúci mučenie a snahu viceprezidenta Chaneyho o vyňatie 
CIA z pôsobnosti tohto dodatku.
Správa tiež dôrazne kritizuje európske vlády: „Európske vlády len veľmi 
vyhýbavo popisujú svoju úlohu ako mladších partnerov USA vo „vojne proti 
terorizmu“. Správy v médiách o možnej tajnej dohode medzi americkou 
administratívou a niektorými európskymi vládami o „čiernych miestach CIA“
– údajných tajných strediskách zadržiavania osôb na území Európy podnietili 
búrlivé protesty verejnosti. Široké verejné odsúdenie vyvolal aj rastúci počet 
dôkazov o nezákonnom premiestňovaní väzňov cez európske letiská do 
krajín, v ktorých hrozí riziko, že budú vystavení mučeniu (tzv. výnimočné
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vydávanie).“
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm


