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Khaled el Masri

Nemecký občan Khaled el Masri odišiel autobusom z Ulmu v Nemecku na krátku •
dovolenku v Skopje v -Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsku (FYROM) na 
konci roka 2003. 31. decembra ho zastavili na hraniciach medzi Srbskom a FYROM. 
Podľa jeho verzie ho polícia FYROM odovzdala miestnej tajnej službe, ktorá ho 3 tý
ždne zadržala a vypočúvala v hoteli v Skopje. 23. januára 2004 ho prevzala CIA 
a vlastným Boeingom 737 N313P ho previezla do Afganistanu. V Afganistane zostal El 
Masri viac ako 4 mesiace v samoväzbe. Tvrdí, že počas zadržania ho vo väzení päťkrát 
navštívil rodený nemec, ktorý sa predstavil ako “Sam“. Ten zároveň sprevádzal El 
Masriho na jeho spiatočnom lete na neidentifikované miesto v Albánsku alebo neďaleko 
albánskej hranice. Dátumy jeho príchodu a odchodu potvrdzujú vstupné a výstupné pe
čiatky FYROMu v jeho pase.
9. novembra 2005 otvoril štátny žalobca Martin Hoffman v Mníchove vyšetrovanie. •
Podľa Hoffmana „nie je dôvod neveriť, že el Masri hovorí pravdu“.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
Predbežná izotopová analýza el Masriho vlasov a lekárske analýzy, ktoré mu urobili •
potvrdzujú, že v danom období žil v zadržaní v Afganistane. 
http://reasonablereflection.net/1048
5. decembra 2005 kancelárka Angela Merkelová uviedla, že USA priznali, že v el •
Masriho prípade urobili chybu.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
Pri otázkach k tomuto prípadu americké úrady vždy odmietali čokoľvek potvrdiť alebo •
vyvrátiť
http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
14. decembra Wolfgang Schäuble, nemecký minister vnútra v príhovore nemeckému •
parlamentu potvrdil, že jeho predchodcu Otta Schillyho o záležitosti informoval bývalý
veľvyslanec USA v Berlíne Daniel Coats. Veľvyslanec povedal, že sa ospravedlnili el 
Masrimu, ktorý súhlasil s tým, že za istú finančnú sumu bude mlčať. Schäuble povedal 
parlamentu, že el Masri popiera prevzatie akýchkoľvek peňazí ako aj prísľub o mlčaní.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Khaled el Masri bol vypočutý dočasným výborom 13 Marca 2006.•

Maher Arar

Kanadský občan Maher Arar žije v Kanade od roku 1987. J ženatý, má dve deti a má•
doktorát v počítačovom inžinierstve. Pri návrate z dovolenky v Tunisku bol 
v septembri 2002 zatknutý a zadržaný na Kennedyho letisku v New Yorku počas 
tranzitu na spiatočnej ceste do Kanady. Bol obvinený z prepojenia s Al-Káidou, bol 
zatknutý a zadržaný na 13 dní. 8. októbra 2002 vydal Emigračný súd príkaz na 
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vypovedanie. Odovzdali ho tímu agentov CIA a na lietadle Gulfstream ho previezli do 
Jordánska. Pred pristátím v Amáne lietadlo pristálo na letisku Ciampino v Ríme, aby 
natankovalo (čo potvrdzujú letové záznamy Eurocontrolu a samotná Ararova svedecká
výpoveď).

http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
V Amáne Arara prevzali agenti jordánskej bezpečnosti a prepravili ho na hranicu so •
Sýriou odkiaľ pochádza. Do 24 hodín bol v damaskom väzení pod dohľadom Sýrskej 
bezpečnostnej služby. Po roku fyzického a psychického mučenia bol Maher Arar 
prepustený bez toho, aby bolo voči nemu vznesené akékoľvek obvinenie. V súčasnosti 
žije na slobode v Kanade. 
5. februára 2004 zriadila Kanadská vláda vyšetrovací výbor na prešetrenie postupu •
kanadských úradníkov v Ararovom prípade, ktorému predsedal Justice O’Connor. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
V októbri O’Connorova správa výboru potvrdila, že Arar bol v Sýrii mučený a že sa •
fyzicky zotavil, ale stále trpí psychologickými problémami. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Maher Arar bol vypočutý dočasným výborom 23 marca 2006.•

Abu Omar

Egypťan Hassan Mustafa Osama Nasr, tiež známy ako Abu Omar bol milánskymi •
imámom. V Taliansku mu poskytli politický azyl po tom, čo bola v Egypte jeho 
islamistická organizácia v 80-tych rokoch uznaná za nelegálnu.17. februára 2003 ho pri 
vstupe do mešity na poludňajšiu modlitbu. uniesla CIA. Od vtedy po ňom na viac ako 
rok nezostali žiadne stopy. Po trinástich mesiacoch z Egypta niekoľkokrát telefonicky 
kontaktoval svoju rodinu a priateľov v Miláne. Tvrdil, že ho odviedli agenti CIA 
a letecky premiestnili do Egypta, kde ho egyptská tajná služba vážne mučila. Povedal, 
že bol prepustený na príkaz egyptského sudcu pre nedostatok dôkazov. Krátko po 
telefonátoch bol opätovne zatknutý. 
V júni 2005 sudca Guido Salvini na žiadosť zástupcu prokurátora Pietra Spatara •
podpísal zatykač na 22 amerických občanov údajne zodpovedných za zorganizovanie 
a vykonanie únosu Abu Omara v mene CIA. Operáciu údajne viedol Robert Seldon 
Lady, identifikovaný ako šéf CIA v Miláne.
Podľa súdnych záznamov Omara previezli na leteckú základňu NATO v Avione •
a letecky premiestnili do Ramsteinu v Nemecku. Premiestnili ho do iného lietadla 
(Gulfstream IV registračné číslo N85VM) a previezli do Káhiry, kde ho odovzdali 
egyptskej polícii. Egypt talianskym sudcom dodnes odmieta poskytnúť informácie. 
Talianska vláda tvrdí, že nemá poznatky o únose. Tvrdí to generál Pollari, riaditeľ•
talianskej rozviedky(SISMI), ktorý bol dočasným výborom vypočutý 6. marca 2006.

Al Zeri a Ahmed Agiza
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18. decembra 2001 obdržala švédska vláda od CIA informácie o dvoch egyptských ob•
čanoch, Ahmedovi Agiza a Mohammedovi al-Zari, ktorí žili ako politickí utečenci v
Švédsku od roku 2000. V tú noc boli obidvaja Egypťania vyhostení, polícia ich 
previezla do Štokholmu a odovzdala agentom CIA. Agizu a al-Zariho vyzliekli donaha, 
nadrogovali a spútali, potom ich naložili na palubu Gulfstreamu (registračné číslo 
N379P) patriacemu Vrcholnej dopravnej službe, hlavnej spoločnosti CIA V Káhire ich 
prevzala egyptská polícia.
Agiza a al-Zari boli uväznení a mučení niekoľko mesiacov a pod tlakom švédskej vlády •

boli predvedení pred súd. Agiza bol odsúdený na 25 ročné väzenie za skutky, ktoré
siahajú do čias jeho skoršieho aktivizmu v islamistickej fundamentalistickej skupine 
v Egypte. Na druhej strane Al Zari bol zbavený viny a prepustený. V súčasnosti žije 
blízko Káhiry pod stálym policajným dohľadom.

•
Švédsky ombudsman a parlamentný ústavný výbor do prípadu zasiahli. Výbor predložil •
švédskemu parlamentu správu, ktorá okrem iného poukazuje na to, že medzinárodné
konvencie zakazujú vyhostenie podozrivých do krajín, kde môžu byť vystavení týraniu. 
Výbor tiež kritizuje skutočnosť, že Švédska vláda nepodnikla žiadne praktické kroky 
na vynútenie garančnej doložky až kým nebolo príliš neskoro a spomínaní už boli mu
čení.
Kjell Jonsson, právnik Mohammada al Zariho, a Mats Melin, švédsky ombudsman, boli •
vypočutí dočasným výborom 23. marca 2006 a následne 4. mája 2006 každý zvlášť.

„Šiesti Alžírčania“

V noci zo 17. na 18. januára 2002 alžírska polícia presunula zo Sarajevského väzenia 6 •
bosnianskych občanov alebo obyvateľov alžírskeho pôvodu (Bensayah Belkacem, Hadj 
Boudellaa, Saber Lahmar, Mustafa Ait Idir, Boumediene Lakhdar a Mohamed Nechle), 
ktorí žili v Bosne Hercegovine a odovzdala ich pod dozor USA a následne ich 
premiestnili do tábora X-Ray v zálive Guantánamo na Kube.
Presun sa uskutočnil deň po tom, čo Bosniansky najvyšší súd vydal príkaz na ich •
prepustenie z vyšetrovacej väzby a po porušení príkazu Komory ľudských práv Bosny 
a Hercegoviny o tom, že štyria z nich nesmú byť premiestnení do USA.  
Odvtedy boli údajne všetci zadržiavaní v zálive Guantánamo•
Michèle Picard, bývalý predseda Komory ľudských práv Bosny a Hercegoviny a Srdjan •
Dizdarevic, predseda Helsinského výboru boli vypočutí dočasným výborom 25. apríla 
2006.


