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NUKENTĖJUSIEJI

Khaledas el Masri

2003 m. pabaigoje Vokietijos pilietis Khaledas el Masri autobusu iš Ulmo miesto •
Vokietijoje išvyko trumpų atostogų į Makedonijos Respubliką, Skopję. Gruodžio 31 d. 
jis buvo sustabdytas Serbijos ir Makedonijos Respublikos pasienyje. Remiantis jo įvykių
versija, Makedonijos Respublikos pasienio policija perdavė jį vietos slaptosioms 
tarnyboms, kurios tris savaites jį laikė Skopjės viešbutyje ir apklausė. 2004 m. sausio 23 
d. jis buvo perduotas CŽV, kuri savo orlaiviu „Boeing 737“ N313P nugabeno jį į
Afganistaną. Afganistane K. el Masri daugiau nei keturis mėnesius buvo kalinamas 
vienutėje. Jis teigia, kad jo kalinimo metu jį penkis kartus aplankė vokiškai kalbantis 
asmuo, kuris vadino save „Samu“. Jis lydėjo K. el Masri kelionėje orlaiviu iš
Afganistano į nenustatytą vietą Albanijoje ar netoli Albanijos sienos.  Jo atvykimo ir i
švykimo datas patvirtina atvykimą ir išvykimą iš Makedonijos Respublikos žymintys 
spaudai pase.
2005 m. lapkričio 9 d. valstybės kaltintojas Miunchene Martinas Hoffmanas pradėjo •
tyrimą. Pasak M. Hoffmano, „nėra priežasčių netikėti K. el Masri žodžiais“.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
Pirminė K. el Masri plaukų izotopų analizė ir medicininiai tyrimai patvirtino, kad tiriam•
ą laiką jis iš tikrųjų buvo kalinamas Afganistane. 
http://reasonablereflection.net/1048
2005 m. gruodžio 5 d. kanclerė Angela Merkel pareiškė, kad JAV pripažino K. el •
Masri atveju suklydusi.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Šioje byloje apklausti JAV valdžios atstovai šį teiginį visada atsisakydavo patvirtinti ar •
paneigti.
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
Gruodžio 14 d. Vokietijos vidaus reikalų ministras Wolfgangas Schäuble, kalbėdamas •
Vokietijos parlamente, patvirtino, kad buvęs JAV ambasadorius Berlyne Danielis 
Coatsas informavo ankstesnį vidaus reikalų ministrą Otto Schilly apie šį reikalą.  W. 
Schäuble pasakė: „Ambasadorius pranešė, kad jie atsiprašė K. el Masri, kuris sutiko 
apie tai nepasakoti mainais už pinigus.“ K. el Masri neigia gavęs pinigų ar pažadėjęs 
nekalbėti.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Laikinasis komitetas išklausė Khaledą el Masri 2006 m. kovo 13 d.•

Maheras Araras

Maheras Araras nuo 1987 m. gyvena Kanadoje ir yra Kanados pilietis. Jis yra vedęs, •
turi du vaikus, yra kompiuterinės inžinerijos magistras.   2002 m. rugsėjo mėn. grį
žtantis iš atostogų Tunise į Kanadą jis buvo areštuotas ir laikytas Niujorko Kennedžio 
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oro uoste.  Jis buvo apkaltintas turėjęs ryšiu su Al-Kaida, areštuotas ir sulaikytas 13 
dienų. 2002 m. spalio 8 d. jam buvo įteiktas išsiuntimo iš šalies orderis, kurį išdavė
Imigracinis teismas. Jis buvo perduotas CŽV agentų komandai ir reaktyviniu orlaiviu 
„Gulfstream“ nugabentas į Jordaniją. Prieš nusileisdamas Amane, orlaivis nusileido 
Ciampino oro uoste Rome papildyti kuro atsargų (tai patvirtina agentūros „Eurocontrol
“ skrydžių įrašai ir paties M. Araro liudijimai. 
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
Amane M. Araras buvo perduotas Jordanijos saugumo agentams, kurie jį lydėjo iki •
Sirijos, kurioje jis gimė, sienos. Mažiau nei po 24 valandų jis atsidūrė Damasko kal
ėjime, kur buvo prižiūrimas Sirijos saugumo tarnybų.  Po metų fizinio ir psichologinio 
kankinimo Maheras Araras buvo paleistas nepateikus jokių kaltinimų. Šiuo metu jis yra 
laisvėje, gyvena Kanadoje.
2004 m. vasario 5 d. Kanados vyriausybė sudarė komisiją ištirti Kanados valdžios •
atstovų veiksmus M. Araro byloje; komisijos pirmininke paskirta Justice O‘Connor.  
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
Spalio mėn. J. O‘Connor komisija savo pranešime patvirtino, kad M. Araras Sirijoje •
buvo kankinamas, kad fiziškai jis atsigavo, bet vis dar turi psichologinių problemų.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Laikinasis komitetas išklausė Maherą Ararą 2006 m. kovo 23 d.•

Abu Omaras

Egiptietis Hassanas Mustafa Osama Nasras, taip pat žinomas Abu Omaro vardu, buvo •
Milano imamas.  Po to, kai 1980 m. islamo organizacija, kuriai jis priklausė, Egipte 
buvo paskelbta neteisėta, jam buvo suteiktas politinis prieglobstis Italijoje. 2003 m. 
vasario 17 d. jį, einantį į savo mečetę Milane laikyti popiečio pamaldų, pagrobė CŽV 
agentai. Nuo tos dienos daugiau nei metus apie jį negauta jokių žinių. Po trylikos m
ėnesių jis iš Egipto kelis kartus paskambino telefonu savo šeimai ir draugams Milane. 
Jis teigė, kad jį pagrobė CŽV agentai ir orlaiviu nugabeno į Egiptą, kur jį žiauriai 
kankino Egipto slaptosios tarnybos. Jis teigė, kad jis buvo paleistas Egipto teisėjo 
sprendimu, nes pritrūko įrodymų. Netrukus po šių pokalbių jis buvo dar kartą are
štuotas. 
2005 m. birželio mėn. teisėjas Guido Salvini prokuroro Pietro Spataro prašymu pasiraš•
ė orderius dėl 22 JAV piliečių arešto, kurie įtariami CŽV vardu organizavę ir įvykdę
Abu Omaro pagrobimą. Įtariama, kad operacijai vadovavo Robertas Seldonas Lady, C
ŽV skyriaus Milane vadovas. 
Remiantis teismo dokumentais, Abu Omaras buvo nuvežtas į NATO karinių oro pajėgų•
bazę Aviano, vėliau orlaiviu nugabentas į Ramšteino karinę bazę Vokietijoje. Jis buvo 
perkeltas į kitą orlaivį („Gulfstream IV“, registracijos nr. N85VM) ir nugabentas į Kair
ą, kur buvo perduotas Egipto policijai. Egiptas iki šiol neatsakė į Italijos teisėjų pra
šymus pateikti informaciją.
Italijos vyriausybė pareiškė, kad ji nieko nežino apie pagrobimą. Tai pareiškė generolas •
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N. Pollari, Italijos žvalgybos tarnybų (SISMI) vadovas; jį Laikinasis komitetas išklausė
2006 m. kovo 6 d. 

Al Zari ir Ahmedas Agiza

2001 m. gruodžio 18 d. CŽV informavo Švedijos vyriausybę apie du Egipto piliečius –•
Ahmedą Agiza ir Mohammedą al Zari, kurie nuo 2000 m., kaip politiniai pabėgėliai, 
gyveno Švedijoje. Tos dienos vakare abu egiptiečiai buvo išsiųsti iš šalies, policija juos 
nuvežė į Stokholmo oro uostą ir perdavė CŽV agentams. A. Agiza ir M. al Zari buvo i
šrengti nuogai, apsvaiginti narkotikais ir surakinti, tada nugabenti į reaktyvinį orlaivį
„Gulfstream“ (registracijos nr. N379P), kuris priklausė CŽV priedangos įmonei 
„Premiere Executive Transport Services“.   Kaire jie buvo perduoti Egipto policijai.
A. Agiza ir M. al Zari buvo kalinti ir kankinami kelis mėnesius, vėliau, spaudžiant •

Švedijos vyriausybei, buvo teisiami.  A. Agiza buvo nuteistas 25 m. kalėjimo už
ankstesnę veiklą Egipte – dalyvavimą islamo fundamentalistų organizacijos veikloje. Ta
čiau M. al Zari buvo išteisintas ir paleistas. Šiuo metu jis gyvena prie Kairo ir yra nuolat 
stebimas.
Į šios bylos tyrimą įsijungė Švedijos ombudsmenas ir parlamentinis Konstitucijos •
komitetas.  Pastarasis pateikė Švedijos parlamentui pranešimą, kuriame inter alia pa
žymima, kad tarptautinės konvencijos draudžia išsiųsti iš šalies įtariamuosius į bet kurią
šalį, kurioje jie gali būti kankinami. Komitetas taip pat neigiamai įvertino faktą, kad 
Švedijos vyriausybė nesiėmė jokių veiksmų ir laiku nepareikalavo garantijų, kai minimi 
asmenys dar nebuvo kankinami.
2006 m. kovo 23 d. ir gegužės 4 d. Laikinajame komitete buvo išklausyti Mohammado •
al Zari advokatas Kjellas Jonssonas ir Matsas Melinas, Švedijos ombudsmenas.

„Šeši alžyriečiai“

Naktį iš 2002 m. sausio 17 į 18 d. Bosnijos Federacijos policija šešis Bosnijoje ir •
Hercegovinoje gyvenusius Alžyro kilmės Bosnijos piliečius (Bensayahą Belkacemą, 
Hadją Boudellaa, Saberą Lahmarą, Mustafą Ait Idirą, Boumediene Lakhdarą ir 
Mohamedą Nechle), tuo metu kalintus Sarajevo kalėjime, perdavė JAV atstovams; jie 
buvo nuvežti į sulaikymo stovyklą „Camp X-Ray“, esančią Gvantanamo įlankoje, 
Kuboje.
Perdavimas įvyko dieną po to, kai Bosnijos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą•
nepratęsti jų sulaikymo tardymo tikslais, taip pat pažeidžiant Bosnijos ir Hercegovinos 
Žmogaus teisių tarybos draudimą perduoti keturis iš šių asmenų JAV.  
Pranešama, kad šie vyrai vis dar kalinami Gvantanamo įlankoje.•
2006 m. balandžio 25 d. Laikinasis komitetas išklausė buvusią Bosnijos ir •
Hercegovinos Žmogaus teisių tarybos pirmininkę Michèlę Picard ir Helsinkio komiteto 
pirmininką Srdjaną Dizdarevicių.


