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Khaled el Masri

Saksa kodanik Khaled el Masri istus 2003. aasta lõpul Ulmist Saksamaal bussi peale, et •
sõita lühikesele puhkusele Skopjesse endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis. 31. 
detsembril peeti ta Serbia ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelisel piiril 
kinni. Sündmuste temapoolse kirjelduse kohaselt andis endise Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariigi politsei ta üle kohalikule salateenistusele, kes pidas teda kinni ja kuulas kolme 
nädala jooksul üle ühes Skopje hotellis. 23. jaanuaril 2004 võttis LKA mehe enda 
käsutusse ja toimetas ta oma Boeing 737 N313P-ga Afganistani. Afganistanis veetis El 
Masri üle nelja kuu üksikvangistuses. Kinnipidamise ajal külastas teda vanglas 
väidetavalt viis korda mees, kes nimetas end Samiks ja kõneles emakeelena saksa keelt.
Tema saatis ka el Masrit tagasilennul teadmata kohta Albaanias või Albaania piiri 
lähedal. Tema saabumise ja lahkumise kuupäeva kinnitavad endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariiki saabumise ja sealt lahkumise tempel passis.
9. novembril 2005 alustas Müncheni prokurör Martin Hoffman juurdlust. Hoffmani •
sõnul „ei ole põhjust mitte uskuda el Masri öeldu tõepärasusse”.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
El Masri juuste esialgne isotoopanalüüs ja talle tehtud meditsiinilised analüüsid •
kinnitavad, et ta elas kõnealusel perioodil tõepoolest kinnipeetuna Afganistanis.
http://reasonablereflection.net/1048
5. detsembril 2005 konstateeris kantsler Angela Merkel, et USA tunnistas, et tegi el •
Masri puhul vea.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Juhtumi kohta küsimuste esitamisel on USA võimud väite kinnitamisest või •
ümberlükkamisest alati keeldunud.
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
14. detsembril kinnitas Saksa siseminister Wolfgang Schäuble Saksa parlamendi ees •
esinedes, et tema eelkäija Otto Schilly oli saanud afääri kohta teavet Daniel Coatsilt, 
USA endiselt suursaadikult Berliinis. „Suursaadik ütles, et nad vabandasid el Masri ees, 
kes nõustus sellest teatud rahasumma eest vaikima,” rääkis Schäuble parlamendi ees. El 
Masri eitab raha saamist ja vaikimislubadust.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Ajutine komisjon kuulas Khaled el Masri ära 13. märtsil 2006.•

Maher Arar

Kanada kodanik Maher Arar on elanud Kanadas 1987. aastast. Ta on abielus, tal on •
kaks last ja magistrikraad arvutitehnika alal. Pöördudes 2002. aasta septembris tagasi 
puhkuselt Tuneesiast, vahistati ta tagasiteel Kanadasse läbisõidu ajal New Yorgi 
Kennedy lennujaamas ja hoiti seal vahi all. Teda süüdistati sidemetes Al-Qaedaga, ta 
vahistati ning teda peeti kinni 13 päeva. 8. oktoobril 2002 esitati talle 
immigratsioonikohtu väljastatud väljasaatmise otsus. Ta anti üle LKA agentide rühmale 
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ja viidi reaktiivlennukiga Gulfstream Jordaaniasse. Enne Ammani jõudmist maandus 
lennuk tankimiseks Roomas Ciampino lennuväljal (nagu kinnitavad Eurocontroli 
lennuregistrid ja Arari enda tunnistus). 
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
Ammanis võtsid Jordaania julgeolekuagendid Arari üle ja saatsid ta Süüria piirile, kust •
ta pärit oli. Vähem kui 24 tundi hiljem oli ta Süüria julgeolekuteenistuse kontrolli all 
Damaskuse vanglas.
Pärast aasta kestnud füüsilist ja psüühilist piinamist vabastati Maher Arar ühegi •
temavastase süüdistuseta. Ta elab nüüd Kanadas vabaduses.
5. veebruaril 2004 moodustas Kanada valitsus kohtunik O’Connori juhitava •
uurimiskomisjoni Kanada ametnike tegevuse uurimiseks seoses Arari juhtumiga.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
Oktoobris kinnitati O’Connori komisjoni aruandes, et Arari oli Süürias piinatud ning et •
ta on füüsiliselt hästi paranenud, kuid kannatab veel psüühiliste probleemide all.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Ajutine komisjon kuulas Maher Arari ära 23. märtsil 2006.•

Abu Omar
Egiptuse kodanik Hassan Mustafa Osama Nasr, tuntud ka Abu Omarina, oli Milano •
imaam. Talle oli antud Itaalias poliitiline varjupaik pärast seda, kui tema 
islamiorganisatsioon oli Egiptuses 1980. aastatel kuulutatud ebaseaduslikuks. 17. 
veebruaril 2003 röövis LKA Abu Omari, kes oli Milanos teel oma mošeesse 
lõunapalvusele. Sellest päevast alates rohkem kui aasta ei olnud temast rohkem mingit 
märki. Kolmteist kuud hiljem helistas ta Egiptusest mitu korda oma perele ja sõpradele 
Milanos. Ta väitis, et LKA agendid võtsid ta kinni ja viisid lennukiga Egiptusesse, kus 
Egiptuse salateenistus teda rängalt piinas. Ta ütles, et ta vabastati Egiptuse kohtuniku 
korraldusel tõendite puudumise tõttu. Varsti pärast telefonikõnesid vahistati ta uuesti. 
Juunis 2005 allkirjastas kohtunik Guido Salvini aseprokuröri Pietro Spataro taotlusel •
määrused 22 USA kodaniku vahistamiseks, keda peeti vastutavaks Abu Omari 
röövimise korraldamise ja läbiviimise eest LKA nimel. Väidetavalt juhtis operatsiooni 
Robert Seldon Lady, kes oli LKA juht Milanos.
Kohtudokumentide kohaselt viidi Omar autoga NATO õhuväebaasi Avianos ja saadeti •
lennukiga Saksamaale Ramsteini. Ta paigutati teise lennukisse (Gulfstream IV 
registreerimisnumbriga N85VM) ja saadeti Kairosse, kus ta anti üle Egiptuse politseile.
Egiptus on siiamaani Itaalia kohtunike teabenõuetele vastamast keeldunud.
Itaalia valitsus on öelnud, et ei tea röövimise kohta midagi. Seda väitis Itaalia •
luureteenistuse (SISMI) direktor kindral Pollari, kelle ajutine komisjon kuulas ära 6. 
märtsil 2006.

Al-Zari ja Ahmed Agiza

18. detsembril 2001 sai Rootsi valitsus LKA-lt teavet kahe Egiptuse kodaniku, Ahmed •
Agiza ja Mohammed al-Zari kohta, kes olid elanud Rootsis 2000. aastast poliitiliste 
põgenikena. Sel ööl saadeti need kaks egiptlast maalt välja, politsei toimetas nad 
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Stockholmi lennuväljale ja andis üle LKA agentidele. Agiza ja al-Zari võeti alasti, 
uimastati ja pandi ahelatesse ning viidi seejärel LKA varifirmale Premiere Executive 
Transport Services kuuluva reaktiivlennuki Gulfstream (registreerimisnumber N379P) 
pardale. Kairos võttis Egiptuse politsei nad üle.
Agiza ja al-Zari paigutati mitmeks kuuks vanglasse, kus neid piinati, ning anti seejärel •
Rootsi valitsuse survel kohtu alla. Agiza mõisteti 25 aastaks vangistusse tegude eest, 
mille ta pani toime oma varasema aktiivse tegevuse ajal islami fundamentalistlikus 
rühmituses Egiptuses. Al-Zari seevastu mõisteti õigeks ja vabastati. Nüüd elab ta 
pideva järelevalve all Kairo lähedal.
Selle juhtumi puhul sekkusid Rootsi ombudsman ja Euroopa Parlamendi •
põhiseaduskomisjon. Viimane esitas Rootsi parlamendile aruande, kus ta osutab 
muuhulgas, et rahvusvahelised konventsioonid keelavad kahtlustatavate saatmise mis 
tahes riiki, kus neid võidakse piinata. Samuti kritiseerib komisjon asjaolu, et Rootsi 
valitsus ei võtnud garantiiklausli jõustamiseks mingeid praktilisi meetmeid senikaua, 
kuni oli liiga hilja ning mõlemat meest oli juba hakatud piinama.
Ajutine komisjon kuulas Mohammed al-Zari advokaadi Kjell Jonssoni ja Rootsi •
ombudsmani Mats Melini ära vastavalt 23. märtsil 2006 ja 4. mail 2006.

„Kuus alžeerlast”

17.–18. jaanuari ööl 2002. aastal viis Bosnia Föderatsiooni politsei kuus Bosnias ja •
Hertsegoviinas elanud Bosnia kodanikku või Alžeeria päritolu elanikku (Bensayah 
Belkacem, Hadj Boudellaa, Saber Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar ja 
Mohamed Nechle) Sarajevo vanglast kaasa ja andis nad üle USA-le; seejärel saadeti 
nad Kuubale Guantánamo lahel asuvasse laagrisse Camp X-Ray.
Üleandmine toimus päev pärast seda, kui Bosnia ülemkohus oli väljastanud määruse •
nende juurdluse ajaks vahi alt vabastamiseks ning rikkudes Bosnia ja Hertsegoviina 
inimõiguste koja korraldust, et neid nelja meest ei tohi USAsse üle viia.
Sestsaadik on mehi väidetavalt hoitud Guantánamo lahel.•
Ajutine komisjon kuulas Bosnia ja Hertsegoviina inimõiguste koja endise esimehe •
Michèle Picardi ja Helsingi komisjoni esimehe Srdjan Dizdarevici ära 25. aprillil 2006.


