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ĮVADAS1.

CŽV, siekdama išsinuomoti orlaivius ypatingo persekiojimo (angl. extraordinary renditions) 
tikslais, dažnai naudojosi privačių ir orlaivius nuomojančių įmonių paslaugomis. Civilinė
aviacija leidžia patekti į tokias vietas, kuriose kariniai orlaiviai būtų įtartini. Pasitelkusi civilinę
aviaciją, CŽV išvengia prievolės suteikti valstybėms narėms jų reikalaujamą informaciją apie 
vyriausybinės ar karinės paskirties skrydžius. 

Dauguma šių įmonių yra vadinamosios fiktyvios įmonės: jos egzistuoja tik dokumentuose 
(pvz., nurodytas tik pašto dėžutės pašto įstaigoje numeris),  arba turi tik vieną darbuotoją
(paprastai teisininką). Šios fiktyvios įmonės yra kelių nuolat perparduodamų orlaivių savinink
ės. Po kiekvieno sandėrio, siekiant panaikinti pėdsakus, orlaiviai iš naujo įregistruojami.

Geras operacijų, naudojantis fiktyvių įmonių paslaugomis, pavyzdys yra įmonės „Premier 
Executive“ istorija.  Įmonės „Premier Executive“ adresas yra P.O. Box out, Washington (pa
što dėžutė Vašingtono valstijos pašto įstaigoje.) Įmonė „Premier Executive“ naudojosi dviejų
orlaivių, kuriuos CŽV naudojo ypatingo persekiojimo tikslais, nuosavybės teise: „Gulfstream V
“ ir „Boeing 737“.  Abu orlaiviai priklausė kitai fiktyviai įmonei „Steven Express“. Įmonės 
„Steven Express“ adresu Tenesio valstijoje nėra jokių patalpų. Vadovavimą įmonei „Steven 
Express“ kitos fiktyvios įmonės „Devon Holding“ vardu perėmė teisininkas. Šis teisininkas 
buvo vienintelis įmonės „Devon Holding“ atstovas/darbuotojas. 
Tokia fiktyvių įmonių priedanga leidžia CŽV panaikinti orlaivių naudojimo ir su tuo susijusių
nelegalių operacijų pėdsakus. 

Tai, pavyzdžiui, įvyko 2004 m. lapkričio mėn.: The Sunday Times1 paskelbė, kad JAV i
šsinuomojo reaktyvinį lėktuvą „Gulfstream V“ kaliniams perkelti iš Gvantanamo į kitas JAV 
karines bazes. Po dviejų dienų įmonė „Premier Executive“ pardavė orlaivius kitai fiktyviai 
įmonei „Bayard Foreign Marketing“. Viešajame registre niekada nebuvo įrašytas Leonardo 
Bayardo, šios įmonės administratoriaus, vardas. 
Kitas orlaivis, „Boeing 737“, buvo parduotas dar vienai fiktyviai įmonei „Keeler and Tate 
Management“; ji neturėjo nei patalpų, nei tinklalapio, jos vienintelis turtas buvo orlaivis  
„Boeing 737“.
Be to, įmonė „Premier Executive“ nuo 2005 m. neegzistuoja. 2  

Kartais fiktyvioms įmonėms, kuriomis naudojasi CŽV, padeda tikros įmonės (vadinamosios 
veikiančios įmonės), kurios turi patalpas ir darbuotojus. Šių įmonių paskirtis – papildyti fiktyvi
ų įmonių veiklą; jos aprūpina CVŽ orlaivius būtinais logistikos elementais (pilotais, maistu, 
technine įranga). Kartais veikiančios įmonės yra tiesiogiai susijusios su CŽV. Vienas pavyzdys 
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yra įmonė „Aero Contractor“, kurią The New York Times3 apibūdino kaip „Centrinės 
Žvalgybos Valdybos slaptos oro tarnybos centrinę būstinę JAV“.

Šią sistemą taikliai aprašė The New York Times:
„Tūkstančių skrydžių įrašų, orlaivių registracijų ir įmonių dokumentų analizė, taip pat pokalbiai su buvusiais 
CŽV tarnautojais ir pilotais rodo, kad valdyba turi mažiausiai 26 orlaivius, iš kurių 10 įsigyta po 2001 m. 
Valdyba nuslėpė šį nuosavybės faktą pasitelkusi septynių fiktyvių įmonių, kurios neturi jokių darbuotojų ir 
neatlieka jokios veiklos, išskyrus orlaivių turėjimą, tinklą.  

Orlaivius, kurių skaičių nuolat papildo privačių nuomotojų nuomojami orlaiviai, prižiūri tikros įmonės, kurios 
yra kontroliuojamos ar susijusios su valdyba, tarp jų – įmonė „Aero Contractors“ ir dvi Floridos įmonės, 
„Pegasus Technologies“ ir „Tepper Aviation“. 4

Be to, kitais atvejais CŽV nuomoja orlaivius iš eilinių nuomotojų, pvz., iš įmonės „Richmor 
Aviation“. Įmonė „Richmor Aviation“ yra viena seniausių orlaivių nuomos ir skrydžių valdymo 
paslaugas teikiančių įmonių. Įmonei „Richmor Aviation“ priklauso orlaivis „The Gulfstream 
IV, N85VM“ (šis orlaivis susijęs su Abu Omaro pagrobimu). 

Galų gale, šiame painiame tinkle egzistuoja orlaivių registracijos numerių pakeitimo galimybė
(pvz. orlaivio „Gulfstream V“, priklausančio įmonei „Richmor Aviation“, registracijos numeris 
iš pradžių buvo N379P, vėliau buvo pakeistas į N8068V, vėliau į N44982). 
Įtariama, kad ypatingojo persekiojimo tikslais buvo naudojamas 51 orlaivis, bet, remiantis 
Federalinės Aviacijos Administracijos5 įrašais, yra 57 registracijos numeriai.  Vadinasi, keli 
orlaiviai buvo įregistruoti daugiau, nei vieną kartą.

Iš 51 orlaivio, kuriuos galėjo naudoti CŽV:

26 orlaiviai yra registruoti fiktyviose įmonėse ir kartais prižiūrimi veikiančių įmonių.o
10 orlaivių yra „dažnai CŽV naudojami orlaiviai“; jie priklauso įmonei „Blackwater o
USA“, svarbiai CŽV ir JAV armijos „slaptai partnerei“. Ji yra atsakinga už personalą, 
mokymą ir aviacijos logistiką. Šiuo atveju fiktyvios įmonės netarpininkauja. 
Kiti 15 orlaivių yra nuomojami iš įvairių įmonių, kurios dirba tiek su CŽV, tiek su o
kitais klientais.

ĮMONĖS, GALIMAI SUSIJUSIOS SU CŽV2.

Fiktyvios įmonės6
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CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INCo
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
STEVENS EXPRESS LEASING, INCo
AVIATION SPECIALTIES, INCo
DEVON HOLDING AND LEASING, INCo
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.o
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLCo

Paskutinės dvi sąrašo įmonės pakeitė įmonę „Premier Executive Transport •
Services, inc.“. Kai tik ši įmonė pardavė lėktuvus „Boeing 737“ ir „Gulfstream 
V“ įmonėms „Bayard“ ir „Keeler“, ji nustojo egzistuoti. 

Veikiančios įmonės

AERO CONTRACTORS, LTD. (ŠIAURĖS KAROLINOS VALSTIJA)o

Įmonę „Aero Contractors“ 1979 m. įkūrė Jimas Rhyne'as, buvęs įmonės „Air 
America“ (šios įmonės paslaugomis Vietnamo karo metu naudojosi CŽV) pilotas.
Kaip teigia The New York Times, įmonės „Aero Contractors“ pilotai „yra slaptos 
kovos su terorizmu grandys, nuolat siunčiami į Bagdadą, Kairą, Taškentą ir Kabul
ą vykdyti slaptų operacijų“.  The New York Times taip pat pažymi: „Įmonė „Aero 
Contractors“ iš tikrųjų yra Centrinės Žvalgybos Valdybos slaptos oro tarnybos 
centrinė būstinė JAV7“. Iš tikrųjų, remiantis Federalinės Aviacijos Administracijos 
įrašais, įmonė „Aero Contractors“ nuomoja savo orlaivius iš fiktyvios įmonės 
„Premier Executive Transport“ 8, tiksliau – orlaivį „Boeing 737“ (registracijos nr. –
N 4476S, anksčiau – N313P ).  Įmonė „Aero Contractors“ neturi tinklalapio ir savo 
paslaugų nereklamuoja. Visi duomenys apie šia įmonę gauti iš CŽV, JAV armijos ir 
kitų JAV valstybės tarnybų. Tačiau įmonė „Aero Contractors“ yra veikianti įmonė, 
turinti patalpas, joje dirba aštuoniasdešimt darbuotojų.

Įmonė „Aero Contractors“ padeda vykdyti šių fiktyvių įmonių funkcijas:

STEVENS EXPRESS LEASING, INC§
PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE§
AVIATION SPECIALTIES, INC§
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DEVON HOLDING AND LEASING, INC§

PEGASUS TECHNOLOGIES, INC o

Įmonė „Pegasus Technologies“ specializuojasi CŽV orlaivių avionikos (aviacijos 
elektronikos), jutiklių ir elektros sistemų srityse. Tai tikriausiai yra susiję su ypač
slaptomis šifruotos komunikacijos ir naktinio matymo sistemomis. 9

TEPPER AVIATIONo

Įmonė „Tepper Aviation“ yra CŽV kontroliuojama ar kitaip su ja susijusi įmonė. 10

Remiantis organizacijos „Tarptautinė amnestija“ pranešimu, tardymo operacijose 
buvo naudoti vienas ar daugiau įmonės „Tepper Aviation“ orlaivių. 11

Ji naudojasi Bob Sikes oro uostu Floridoje. Europoje jie įsikūrę Reinmaine, 
Vokietijoje.
Įmonė „Tepper“ naudoja tris orlaivius, kurie priklauso fiktyviai įmonei „Rapid Air 
Trans“: „Lockheeds“ N2189M, N4557C ir N8183J. 

RICHMOR AVIATIONo

Reaktyvinio lėktuvo „Gulfstream IV“ savininkas Philipas H. Morse‘as (Bostono 
beisbolo komandos „Red Sox“ bendrasavininkis) laikraščiui Globe and Tribune12

patvirtino, kad jam priklausantis reaktyvinis lėktuvas buvo kelis kartus išnuomotas 
CŽV13. Remiantis Federalinės aviacijos administracijos įrašais, šis orlaivis priklauso 
įmonei „Assembly Pointe Aviation Inc.“, kurios vienintelis darbuotojas yra P. H. 
Morse‘as. Nuomojanti įmonė yra „Richmor Aviation“ Hudzone. Reaktyvinio l
ėktuvo registracijos numeris yra N85VM, vėliau pakeistas į N227SV (orlaivio, 
dalyvavusio Abu Omaro pagrobime, registracijos numeris). P. H. Morse‘as teigia, 
kad įmonė „Richmor Aviation“ išnuomojo jo orlaivį CŽV trejiems metams.14

ĮMONĖS „BLACKWATER USA“ DUKTERINĖS ĮMONĖSo

Ši įmonė yra svarbi CŽV ir JAV karinių pajėgų partnerė. Dvi jos dukterinės įmonės 
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dirba personalo, mokymo ir aviacijos paslaugų srityse:
AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (FLORIDOS VALSTIJA)•
PRESIDENTIAL AIRWAYS (FLORIDOS VALSTIJA)•

Abi įmonės eksploatuoja ispaniškus orlaivius „CASA C – 212“, kurie yra skirti tiek 
žmonėms, tiek kroviniams gabenti. Jie gabena desantininkus bei didelius krovinius ir 
gali pakilti nuo trumpų ir neparengtų kilimo takų. Europoje šių lėktuvų bazė yra 
Maltoje.

CŽV KONTROLIUOJAMŲ ORLAIVIŲ NUSILEIDIMAI 3.
EUROPOJE

Nuo 2001 m. iki 2005 m. orlaiviai, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami CŽV, nusileido 
Europos oro uostuose daugiau nei tūkstantį kartų. Neskaitant įrodytų ypatingo persekiojim
ų atvejų (Abu Omaro, Mahero Araro, Kalhedo el –Masri, Ahmedo al Giza ir Mohamedo al 
Zari atvejai), nėra nepaneigiamų įrodymų, kad šių skrydžių metu buvo gabenami kaliniai.  Ta
čiau atsižvelgiant į daugelio skrydžių maršrutus ir kai kurias paskirties šalis (Afganistanas, 
Irakas, Jordanija, Egiptas, Libija, Marokas, Uzbekistanas, Gvantanamas), logiška daryti 
prielaidą, kad tai įvyko daugiau nei vieną kartą.

Naudotas tyrimo metodasA.

Išvados gautos lyginant agentūros „Eurocontrol“ (agentūra, atsakinga už Europos oro erdvės 
kontrolę) ir FAA (Federalinės aviacijos administracijos, kuri turi duomenis apie visus iš ir į
JAV skrendančius orlaivius) duomenis.

Tyrimo objektas yra orlaiviai, priklausantys ar naudojami aviacijos įmonių, kokiu nors būdu 
susijusių su CŽV, kurie per pastaruosius metus dažnai skrido į Europą.

Remiantis 32 registracijos kodais ir FAA duomenimis, buvo galima nustatyti įmones – orlaivi
ų savininkes ir jų registracijos vietą.   Pasirodė, kad daugelis orlaivių priklauso fiktyvioms įmon
ėms, kurios neturi nei patalpų, nei darbuotojų, jų adresai yra pašto dėžutės pašto įstaigose, 
kurie savo ruožtu yra susiję su kitomis CŽV kontroliuojamomis įmonėmis. Kai kurie orlaiviai 
priklauso įmonėms, tiesiogiai susijusioms su CŽV arba juos CŽV išsinuomojo iš eilinių verslo 
įmonių.

Iš agentūros Eurocontrol gauti įrašai patvirtina, kad nuo 2001 m. rugsėjo 11 d. tirti orlaiviai 
Europoje nusileido 1080 kartų, dažnai skraidė tarp Europos oro uostų ir paskirties vietų
Azijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje.

Maršrutai ir šalys, į kurias skraidė CŽV kontroliuojami orlaiviai (įskaitant Afganistaną, Iraką, 
Jordaniją, Egiptą, Libiją, Maroką, Turkmėnistaną, Uzbekistaną ir Azerbaidžaną) patvirtina 
prielaidą, kad skrydžių metu taip pat galėjo būti gabenami kaliniai.  
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Netiesioginis to patvirtinimas yra žinomi ypatingo persekiojimų atvejai (Abu Omaro, Mahero 
Araro, Kalhedo el Masri, Ahmedo al Giza ir Mohamedo al Zari atvejai), ypač atsižvelgiant į tai, 
kad kiekvienu atveju buvo naudojami mūsų sąraše esantys orlaiviai. 

Keli pavyzdžiai B.

„Gulfstream IV“ N85VM-N227SV
Šis orlaivis priklauso įmonei „Richmor Aviation“ („Richmor Aviation“ savininkai patys •
pripažino, kad jie kelis kartus išnuomojo orlaivį CŽV). Šiuo orlaiviu 2003 m. vasario m
ėn. iš Ramšteino į Kairą buvo gabenamas Abu Omaras. Nuo 2001 m. rugsėjo 11 d. iki 
2005 m. pabaigos Europos oro uostuose jis leidosi maždaug 80 kartų. 
Nuo 2004 m. pradžios „Gulfstream IV“ tris kartus leidosi Rumunijoje: du kartus jis 
skrido iš Jordanijos; trečią kartą, 2004 m. balandžio 12 d., jis skrido iš Gvantanamo ir 
nusileido Tenerifėje.  Po nusileidimo Rumunijoje jis skrido į Kasablanką (Marokas), iš
ten balandžio 13 d. grįžo į Vašingtoną.

„Boeing 737“ N313P
Pirmą kartą šį orlaivį įregistravo įmonė „Stevens Express Leasing Inc“, vėliau dar kartą•
įregistravo įmonė „Premier Executive Tranport Services“. 2003–2004 m. orlaivis, 
skrisdamas iš Afganistano, vieną kartą nusileido Lenkijoje ir du kartus Rumunijoje. N
ėra jokio pagrindo manyti, kad nusileidimo tikslas buvo kuro atsargų papildymas.
Aptariant išsamiau, 2003 m. rugsėjo 22 d. N313P skrido iš Kabulo į Lenkijos šiaurės 
rytuose esantį Šimanų (Szymany) oro uostą, esantį netoli Ščitno miesto.   Nusileidęs 
Šimanų oro uoste, orlaivis skrido į Rumunijos pietvakarius. Remiantis agentūros 
„Eurocontrol“ duomenimis, netrukus po to „Boeing“ iš Bukarešto išskrido į Rabatą
(Marokas). Remiantis įrašais, kitą vakarą (lapkričio 23 d. 20.10 val.) orlaivis pakilo iš
Rabato ir lapkričio 24 d. ryte nusileido Gvantanamo karinėje jūrų laivyno bazėje.  

„Boeing 737“ N368CE
Orlaivio N368CE, kurio savininkė – fiktyvi įmonė „Premier Aircraft Management“, •
kasdieniai maršrutai buvo Frankfurtas – Ašchabadas (Turkmėnistanas) ir Frakfurtas –
Bagdadas.  2005 m. nuo birželio iki lapkričio mėn. šis orlaivis, skrisdamas iš
Frankfurto, maždaug 50 kartų leidosi Ašchabade ir 16 kartų Bagdade.  Tuo pačiu laiku 
orlaivis įvairiuose Europos oro uostuose leidosi 112 kartų.

„Lockheed“ N2189M
Orlaivio N2189M, priklausančio fiktyviai įmonei „Tepper Aviation“, kurią įsteigė buvęs •
CŽV pilotas ir kuri teikė paslaugas JAV slaptosioms tarnyboms, maršrutai taip pat 
įdomūs. Nuo 2001 m. gruodžio 11 d. orlaivis 70 kartų nusileido Europoje, 17 kartų
Taškente (Uzbekistanas), 29 kartus Baku (Azerbaidžanas).  Vienos iš paskirties vietų
ne Europoje buvo Egiptas (3 kartai) ir Jordaniją (8 kartai).
Tuose pačiuose oro uostuose leidosi kitas „Tepper Aviation“ priklausantis orlaivis 
„Hercules 130“ N8183J (16 skrydžių iš Frankfurto į Baku, 10 skrydžių iš Taškento į
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Frankfurtą). 

„Gulfstream V“ N379P-N8068V-N44982
Orlaivis priklauso įmonei „Premier Executive“ (pagrindinei CŽV fiktyviai įmonei). •
Siekiant nuslėpti šio orlaivio judėjimą, jo registracijos numeris buvo pakeistas tris 
kartus.
Šiuo orlaiviu 2001 m. gruodžio mėn. Ahmedas Agiza ir Mohammedas al Zari buvo 
gabenami iš Stokholmo į Kairą.  2003 m. birželio mėn. jis skraidė tarp Kabulo, Var
šuvos ir Rabato, po mėnesio skrido iš Kabulo į Varšuvą. 
Iš viso šis orlaivis nuo 2001 m. pabaigos iki 2005 m. birželio mėn. Europoje leidosi 
145 kartus. Dažniausios paskirties vietos ne Europoje buvo: Uzbekistanas, Egiptas, 
Jordanija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Pakistanas, Marokas, Gruzija, Afganistanas, 
Gambija, Alžyras, Libanas, Azerbaidžanas, Libija ir Gvantanamas. 

(Pranešėjas pateiks išsamų dokumentą apie visus CŽV naudotus orlaivius.)

IšvadosC.

Remiantis agentūros „Eurocontrol“ duomenimis apie stebėtus 32 skrydžių kodus, galima teigti, 
kad:

visi orlaiviai buvo valdomi įmonių, kurioms CŽV teikė pirmenybę arba kontroliavo; 1.
iš viso Europoje orlaiviai leidosi 1080 kartų;2.
nuo 2001 m. pabaigos iki 2005 m. pabaigos buvo užfiksuoti nusileidimai, kurie gali būti 3.
siejami su kalinių gabenimu:

70 Jordanijoje,a.
70 Azerbaidžane,b.
52 Turkmėnistane,c.
50 Egipte,d.
46 Uzbekistane,e.
40 Irake,f.
37 Afganistane,g.
40 Maroke,h.
14 Libijoje,i.
11 Gvantaname.j.

Reikia pažymėti, kad daugumoje paminėtų šalių kankinimai ir kalinimas be teismo yra 3.
įprasti. Buvęs CŽV agentas Bobas Baeris interviu New Statesman pasakė15: „Jei norite 
ką nors kankinti, siųskite juos į Siriją. Jei norite, kad kas nors dingtų ir niekada negrį
žtų, siųskite juos į Egiptą“.16 Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas kankinimų klausimu 
Manfredas Nowakas paskutiniame pranešime Generalinėje Asamblėjoje pabrėžė, kad 
kai kurios šalys, tarp jų JAV, Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Švedija pažeidė
tarptautines žmogaus teisių konvencijas, nes deportavo įtariamus terorizmu asmenis į
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17 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Gruzija: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Marokas: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Azerbaidžanas: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Egiptas: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm
Uzbekistanas: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument
Jordanija:http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Sirija: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afganistanas: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm
Turkmėnistanas: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Irakas: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm

tokias šalis kaip Egiptas, Sirija, Alžyras ir Uzbekistanas, kuriose egzistuoja didelė
kankinimų galimybė.“ Dėl žmogaus teisių pranešimuose apibūdintos padėties kai 
kuriose iš minėtų šalių (Gruzijoje, Maroke, Azerbaidžane, Egipte, Uzbekistane, 
Jordanijoje, Sirijoje, Afganistane, Turkmėnistane ir Irake) JAV valstybės departamentas 
neseniai išreiškė kritinį požiūrį, ypač dėl kankinimų, neteisėto sulaikymo ir kalinių
laikymo sąlygų.17


