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Khaled el Masri

Vācijas pilsonis Khaled el Masri 2003. gada beigās ar autobusu no Ulmes devās īsās br•
īvdienās uz Skopji bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā. 31. decembrī viņu 
apturēja uz Serbijas un bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas robežas. Saskaņ
ā ar viņa notikumu aprakstu bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas robe
žpolicija nodeva viņu slepeno dienestu rīcībā, kas viņu trīs nedēļas turējusi un pratin
ājusi kādā Skopjes viesnīcā. 2004. gada 23. janvārī viņš tika nodots CIP, kura ar savu 
Boeing 737 N313P pārveda viņu uz Afganistānu. Afganistānā El Masri vairāk nekā
četrus mēnešus tika turēts vieninieka kamerā. Saskaņā ar viņa teikto apcietinājuma laikā
viņu piecas reizes apmeklējusi kāda vāciski runājoša persona, kas identificējusi viņu kā
"Semu". Šī persona pavadījusi viņu arī lidojumā uz kādu nenoskaidrotu vietu Albānijā
vai netālu no Albānijas robežas. Viņa iebraukšanas un izbraukšanas datumus apliecina 
Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas ieceļošanas un izceļošanas zīmogi, kas 
iespiesti viņa pasē.
Minhenes prokurors Martin Hoffman 2005. gada 9. novembrī uzsāka izmeklēšanas •
procedūru. Martin Hoffman uzskata, ka "nav pamata neticēt, ka el Masri teiktais ir 
taisnība”.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
Līdz šim veiktās el Masri matu izotopu analīzes un medicīniskie izmeklējumi apstiprina, •
ka minētajā laika periodā viņš atradies apcietinājumā Afganistānā. 
http://reasonablereflection.net/1048
2005. gada 5. decembrī kanclere Angela Merkele paziņoja, ka ASV ir atzinušas, ka el •
Masri gadījumā ir pieļauta kļūda. 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Atbildot uz jautājumiem par šo lietu, ASV iestādes līdz šim ir atteikušās apstiprināt vai •
noliegt šo gadījumu.
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
Uzstājoties Vācijas parlamentā 14. decembrī, Vācijas iekšlietu ministrs Wolfgang •
Schäuble apstiprināja, ka bijušais ASV vēstnieks Berlīnē Daniel Coats ir informējis par 
šo lietu viņa priekšgājēju Otto Schilly. „Vēstnieks teica, ka viņi ir atvainojušies el 
Masri, kurš piekritis klusēt apmaiņā pret naudas summu,” Wolfgang Schäuble teica sav
ā uzrunā parlamentam. El Masri noliedz, ka būtu saņēmis naudu vai apņēmies klusēt.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Pagaidu komiteja uzklausīja Khaled el Masri 2006. gada 13. martā.•

Maher Arar

Kanādas pilsonis Maher Arar dzīvo Kanādā kopš 1987. gada. Viņš ir precējies divu b•
ērnu tēvs, un viņam ir maģistra grāds datorzinībās. Atgriežoties no brīvdienām Tunisijā
2002. gada septembrī, viņu aizturēja Ņujorkas Kenedija lidostā, kurā viņam vajadzēja p
ārsēsties lidojumam uz Kanādu. Viņš tika apsūdzēts saiknē ar Al Qaeda un 13 dienas 
turēts apcietinājumā. 2002. gada 8. oktobrī viņu iepazīstināja ar Imigrācijas tiesas 
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izsniegtu izraidīšanas rīkojumu. Maher Arar nodeva CIP aģentiem, kuri viņu ar 
Gulfstream lidmašīnu nogādāja Jordānijā. Ceļā uz Amānu lidmašīna nolaidās Romas 
Čampīno lidostā, lai uzpildītu degvielu (to apliecina gan Eurocontrol lidojumu reģistr
ācijas dati, gan Maher Arar sniegtās liecības). 
http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
Amānā Maher Arar tika nodots Jordānijas drošības dienesta darbiniekiem, kuri viņu •
pavadīja līdz Sīrijas robežai (Sīrija ir Maher Arar izcelsmes valsts). Pēc nepilnas 
diennakts Maher Arar atradās Damaskas cietumā Sīrijas drošības dienesta uzraudzībā. 
Pēc gadu ilgas fiziskas un psiholoģiskas spīdzināšanas Maher Arar, tā arī netika uzrād
īta apsūdzība, un viņu atbrīvoja. Pašlaik viņš dzīvo Kanādā.
Kanādas valdība 2004. gada 5. februārī izveidoja izmeklēšanas komisiju, ko vada •
tiesnesis O’Connor un kuras uzdevums ir izmeklēt Kanādas amatpersonu rīcību Maher 
Arar lietā. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
Oktobrī tiesnieša O’Connor vadītās komisijas sastādītajā ziņojumā atzīts, ka Maher •
Arar Sīrijā spīdzināts un ka viņš ir atlabis fiziski, taču vēl aizvien cieš no psiholoģiska 
rakstura problēmām.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Pagaidu komiteja uzklausīja Maher Arar 2006. gada 23. martā.•

Abu Omar

Ēģiptes pilsonis Hassan Mustafa Osama Nasr jeb Abu Omar bija imams Milānā. Pēc •
tam, kad 1980. gados Ēģiptē viņa pārstāvētā musulmaņu organizācija tika pasludināta 
par nelikumīgu, Itālija viņam piešķīra politisko patvērumu. 2003. gada 17. februārī brīd
ī, kad viņš devās uz pusdienas lūgšanu savā mošejā Milānā, viņu nolaupīja CIP aģenti. P
ēc tam ilgāk nekā gadu par viņu nebija nekādu ziņu. Trīspadsmit mēnešus vēlāk viņš no 
Ēģiptes piezvanīja savai ģimenei un draugiem Milānā. Abu Omar stāstījis piederīgajiem, 
ka CIP aģenti viņu aizveduši uz Ēģipti, kur Ēģiptes slepenā drošības dienesta darbinieki 
viņu spīdzinājuši. Viņš teicis, ka pierādījumu trūkuma dēļ Ēģiptes tiesnesis izdevis r
īkojumu par viņa atbrīvošanu. Neilgi pēc šiem telefona zvaniem viņš atkal tika arestēts. 
Pēc prokurora vietnieka Pietro Spataro pieprasījuma tiesnesis Guido Salvini 2005. •
gada jūnijā parakstīja aresta orderi 22 ASV pilsoņiem, kurus uzskata par atbildīgiem 
Abu Omar nolaupīšanas plānošanā un īstenošanā. Aizdomās par operācijas vadīšanu 
tiek turēts CIP Milānas nodaļas vadītājs Robert Seldon Lady. 
Saskaņā ar tiesai iesniegtajiem dokumentiem Abu Omar tika nogādāts NATO gaisa sp•
ēku bāzē Avjāno, no kurienes pārvests uz Ramšteinas bāzi Vācijā. Tur viņš iesēdināts 
Gulfstream IV lidmašīnā ar reģistrācijas numuru N85VM un aizvests uz Kairu, kur 
nodots Ēģiptes policijai. Līdz šim Ēģipte nav reaģējusi uz Itālijas tiesnešu pieprasījumu 
sniegt informāciju.
Itālijas valdība ir paziņojusi, ka nav informēta par šo nolaupīšanas gadījumu. Šādu pazi•
ņojumu sniedza Itālijas Izlūkošanas dienesta direktors ģenerālis Pollari, kuru pagaidu 
komiteja uzklausīja 2006. gada 6. martā.
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Al Zeri un Ahmed Agiza

Zviedrijas valdība 2001. gada 18. decembrī saņēma informāciju no CIP par diviem Ē•
ģiptes pilsoņiem Ahmed Agiza un Mohammed al-Zari, kuri kā politiskie bēgļi dzīvoja 
Zviedrijā kopš 2000. gada. Tās pašas dienas vakarā abi ēģiptieši tika izraidīti no valsts, 
un Stokholmas lidostā policija viņus nodeva CIP aģentiem. Ahmed Agiza un 
Mohammed al-Zari tika izģērbti, sazāļoti, sasieti un iesēdināti ar CIP saistītajam uzņ
ēmumam Premiere Executive Transport Services piederošā Gulfstream lidmašīnā ar re
ģistrācijas numuru N379P. Kairā viņi tika nodoti Ēģiptes policijai.
Ahmed Agiza un Mohammed al-Zari tika turēti apcietinājumā un spīdzināti vairākus m•

ēnešus un tiesāti tikai pēc Zviedrijas valdības spiediena. Ahmed Agiza tika piespriests 
25 gadus ilgs cietumsods par aktivitātēm, ko viņš veicis, dzīvodams Ēģiptē un būdams 
islāma fundamentālistu grupas loceklis. Savukārt Mohammed al-Zari tika attaisnots un 
atbrīvots. Šobrīd viņš dzīvo Kairā un atrodas pastāvīgā policijas uzraudzībā.
Šajā lietā iejaucās Zviedrijas ombuds un parlamenta Konstitucionālo lietu komiteja. •
Konstitucionālo lietu komiteja Zviedrijas parlamentam iesniedza ziņojumu, kurā cita 
starpā norādīts uz to, ka saskaņā ar starptautiskām konvencijām aizdomās turētos nedr
īkst izraidīt un nodot valstīm, kurās tiem draud spīdzināšana. Komiteja paudusi kritiku 
Zviedrijas valdībai par to, ka tā nav neko darījusi, lai panāktu, ka abi aizturēti netiek sp
īdzināti līdz brīdim, kad viņi jau tika spīdzināti.
Pagaidu komiteja uzklausīja Mohammed al-Zari advokātu Kjell Jonsson 2006. gada •
23. martā un Zviedrijas ombudu Mats Melin 2006. gada 4. maijā.

„Seši alžīrieši”

Naktī no 2002. gada 17. uz 18. janvāri Bosnijas Federācijas policija izņēma sešus alžīrie•
šu izcelsmes Bosnijas pilsoņus (Bensayah Belkacem, Hadj Boudellaa, Saber Lahmar, 
Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar un Mohamed Nechle) no Sarājevas cietuma un 
izdeva viņus ASV. Viņi tika pārvietoti uz X-Ray nometni Guantánamo Bay, Kubā.
Pārvietošana notika dienu pēc tam, kad Bosnijas Augstākā tiesa bija devusi rīkojumu •
atbrīvot viņus no pirmstiesas izmeklēšanas aresta, pārkāpjot Bosnijas Hercegovinas 
Cilvēktiesību palātas rīkojumu četrus no šiem cilvēkiem neizdot ASV.
Saskaņā ar pieejamo informāciju šie aizturētie vēl aizvien atrodas apcietinājumā•
Guantánamo Bay.
Pagaidu komiteja uzklausīja bijušo Bosnijas Hercegovinas Cilvēktiesību palātas vadītāju •
Michèle Picard un Helsinku komitejas priekšsēdētāju Srdjan Dizdarevic 2006. gada 
25. aprīlī.


