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1 www.timesonline.co.uk/article
2 24 ASV: Zem radara - slepenie lidojumi uz spīdzināšanu un to „nozušana”, „Amnesty International”, 2006. g. AI Index
AMR 51/051/2006
3Scott Shane, Stephen Grey un Margot Williams, „CIP paplašina cīņu pret terorismu, maskējoties ar čartera lidojumiem”, 
„New York Times”, 2005. g. 31. maijā

INTRODUCTION1.

Ārkārtas pārsūtīšanas kontekstā lidmašīnu nomai CIP bieži izmantoja privāto sabiedrību un 
čartera pakalpojumus. Izmantojot civilo aviāciju, ir iespējams sasniegt vietas, kur militāro lidma
šīnu klātbūtne liktos aizdomīga. Turklāt, izmantojot civilo aviāciju, CIP izvairās no pienākuma 
sniegt valstu pieprasīto informāciju, kas attiecas uz valdību vai militāriem lidojumiem.

Vairākums šo sabiedrību ir tā saucamās „shell companies” (fiktīvās, pastkastīšu jeb aizsega 
sabiedrības),  kuras pastāv tikai uz papīra (piemēram, tām ir tikai pastkastīte) vai kurām ir tikai 
viens darbinieks (parasti jurists). Šīs aizsega sabiedrības parādās kā dažu lidmašīnu, kuras 
sistemātiski ir pirkšanas un pārdošanas operāciju objekti, īpašnieces. Pēc katra darījuma lidma
šīnas tiek pārreģistrētas, lai tās neatklātu.

Labs aizsega spēles operāciju piemērs ir notikumu gaita saistībā ar sabiedrību „Premier 
Executive”. „Premier Executive” ir sabiedrība, kuras adrese ir P.O. Box (pastkastīte) ārpus Va
šingtonas. „Premier” sabiedrības īpašumā bija divas lidmašīnas – Gulfstream V un Boeing 
737, ko CIP izmantoja ārkārtas pārsūtīšanā. Abas lidmašīnas piederēja citai aizsega sabiedrībai, 
proti, „Steven Express”. „Steven Express” iestādes adrese, kur neatrodas nekādas telpas, ir 
Tenesī štatā. „Steven Express” sabiedrību kāds jurists pārņēma vēl vienas aizsega sabiedrības 
„Devon Holding” vārdā. Šis jurists bija vienīgais „Devon Holding” pārstāvis/darbinieks.
Ar šādu aizsega spēļu palīdzību CIP lidmašīnām izdevās dzēst pēdas un tādējādi likvidēt jebk
ādu pavedienu, kas norādītu uz nelegālām operācijām saistībā ar šīm lidmašīnām.

Tas notika, piemēram, 2004. gada novembrī, kad „The Sunday Times”1 ziņoja, ka ASV nom
ājusi reaktīvo lidmašīnu Gulfstream V, lai pārsūtītu aizturētas personas uz Gvantanamo un uz 
citām ASV militārajām bāzēm. Pēc divām dienām „Premier Executive” atbrīvojās no lidmašīnas 
un pārdeva to citai aizsega sabiedrībai – „Bayard Foreign Marketing”. Administratora 
Leonard Bayard vārds nekad nav bijis atrodams nevienā publiskā reģistrā.
Otra lidmašīna – Boeing 737 tika pārdota „Keeler and Tate Management”, kura arī bija 
aizsega sabiedrība bez telpām, bez tīmekļa vietnes un kuras vienīgais īpašums bija Boeing 737.
No otras puses, „Premier Executive” sabiedrība ir izgaisusi kopš 2005. gada2 .

Dažreiz aizsega sabiedrības, kuru pakalpojumus izmantoja CIP, balstās uz citām īstām sabiedr
ībām, kas tām nodrošināja telpas un darbiniekus (tā saucamās darbojošās sabiedrības). Šīm 
sabiedrībām ir uzticēts atbalstīt aizsega sabiedrības – tās nodrošina CIP lidmašīnas ar visu 
nepieciešamo loģistiku (pilotiem, pārtikas apgādi, tehnisko palīdzību). Dažos gadījumos 
darbojošās sabiedrības ir tieši saistītas ar CIP. Viens piemērs ir sabiedrība „Aero Contractor”, 
par ko rakstīja „The New York Times”3, ka tas ir Centrālās izlūkošanas pārvaldes slepeno gaisa 
pakalpojumu galvenais iekšzemes centrs.

„The New York Times” ir sniegts šīs sistēmas labs apraksts:
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4http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?pagewanted=1&ex=1275192000en=6007accb4801296cei=50
88partner=rssnytemc=rss
5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp
6 Zem radara – slepenie lidojumi uz spīdzināšanu un to „nozušana”
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

„Tūkstošu lidojumu ierakstu, lidmašīnu reģistrācijas un korporatīvo dokumentu analīze, kā arī intervijas ar 
bijušajiem CIP virsniekiem un pilotiem liecina, ka pārvaldei pieder vismaz 26 lidmašīnas, no kurām 10 ir ieg
ādātas kopš 2001. gada. Pārvalde ir paslēpusi savu īpašumu aiz septiņu aizsega korporāciju tīkla, kurām nav 
ne darbinieku, ne arī citu funkciju, kā vienīgi  būt lidmašīnu īpašniecēm.

Lidmašīnas, ko regulāri papildina privātie čarteri, darbojas īstu sabiedrību vadībā, kuras kontrolē pārvalde 
vai kuras ir saistītas ar pārvaldi, tostarp „Aero Contractors” un divas Floridas sabiedrības” – „Pegasus 
Technologies” un „Tepper Aviation”.” 4

Visbeidzot, citos gadījumos CIP nomā lidmašīnas no parastām čartera aģentūrām, kā tas ir saist
ībā ar „Richmor Aviation”. „Richmor Aviation” ir viena no vecākajām čarteru un lidojumu 
vadības sabiedrībām. Sabiedrībai „Richmor Aviation” pieder Gulfstream IV, N85VM (lidmaš
īna, ar kuru tika veikta Abu Omar aizvešana).

Šajā sarežģītajā tīklā pastāv arī iespēja, ka atsevišķas lidmašīnas nomaina reģistrācijas numurus 
(kā, piemēram, GulfstreamV no „Richmor Aviation”, kura reģistrēta kā N379P, tad kā
N8068V un vēlāk – kā N44982).
Faktiski ir 51 lidmašīna, ko, iespējams, izmantoja ārkārtas pārsūtīšanai, bet, saskaņā ar Federāl
ās civilās aviācijas pārvaldes5 reģistriem, varētu būt izmantoti 57 reģistrācijas numuri. No tā
izriet, ka dažas no lidmašīnām ir reģistrētas vairāk nekā vienu reizi.

CIP, iespējams, izmantoja 51 lidmašīnu, tostarp

26 lidmašīnas, kuras reģistrētas aizsega sabiedrībās un kuras dažreiz saņēma darbojoo
šos sabiedrību atbalstu;
10 lidmašīnas, kuras ir plānotas kā „CIP biežie pārlidotāji” un kuras pieder svarīgam o
CIP un ASV armijas „klasificētam līgumslēdzējam” – „Blackwater USA”. Šī sabiedr
ība nodrošina darbiniekus, mācības un aviācijas loģistiku. Šajā gadījumā nav aizsega 
sabiedrību starpniecības.
pārējās 15 lidmašīnas, kuras tika nomātas atsevišķiem gadījumiem no privātām o
sabiedrībām, kas apkalpo gan CIP, gan citus klientus.

IESAISTĪTĀS SABIEDRĪBAS 2.

Aizsega sabiedrības 6

„CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INC”o
„PATH CORPORATION”o
„RAPID AIR TRANS, INC”o
„STEVENS EXPRESS LEASING, INC”o
„AVIATION SPECIALTIES, INC”o
„DEVON HOLDING AND LEASING, INC”o
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7 „CIP paplašina cīņu pret terorismu, maskējoties ar čartera lidojumiem”
SCOTT SHANE, STEPHEN GREY un MARGOT WILLIAMS, 2005. g. 31. maijā
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ei=5088&en=6007accb4801296c&ex=1275192000&partner=r
ssnyt&emc=rss&pagewanted=print
8 „Aero Contractors”, kas izmanto zilu angāru Džonstonas lidostā, apmēram gadu – 2002. vai 2003. gadā, nom
āja lidmašīnas no sabiedrības „Premier Executive Transport Services”, kura atrodas Masačūsetsā”, Blowers
sacīja. (...) „Aero Contractors” beidza nomas darījumus ar „Premier Executive” aptuveni pierms gada. „Aero 
Contractors” vairs nepiedāvā klientiem reaktīvās lidmašīnas, bet to vietā – gaisa kuģus ar turbopropellerdzin
ēju.” http://www.newsobserver.com/news
9 Pegasus Technologies, Inc. http://sss-mag.com/rfss/intro.html  

„BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC”o
„KEELER & TATE MANAGEMENT, LLC”o

Divas sabiedrības, kuras iepriekšminētā sarakstā ir pēdējās, aizstāja „Premier •
Executive Transport Services, inc.”, kad „Premier” pārdeva sabiedrībām 
„Bayard” un „Keeler” lidmašīnas Boeing 737 un Gulfstream V. Pēc tam 
„Premier” pazuda.

Darbojošās sabiedrības

„AERO CONTRACTORS, LTD” (ZIEMEĻKAROLĪNA)o

Sabiedrību „Aero Contractors” 1979. gadā dibināja sabiedrības „Air America”, ko 
CIP izmantoja Vjetnamas karā, bijušais pilots Jim Rhyne. Saskaņā ar „The New 
York Times”, sabiedrības „Aero Contractors” piloti “ir diskrēti transporta vadītāji c
īņā pret terorismu, un viņus regulāri sūta slepenās misijās uz Bagdādi, Kairu, Ta
škentu un Kabulu.” „The New York Times” piebilst, ka „sabiedrība „Aero 
Contractors” faktiski ir Centrālās izmeklēšanas pārvaldes slepenā gaisa dienesta 
galvenais iekšzemes centrs”7. Patiesi, saskaņā ar FAA reģistriem, sabiedrība „Aero 
Contractors” nomā lidmašīnas, proti, Boeing 737 (N 4476S, pirms tam – N313P)
no „Premier Executive Transport” (aizsega sabiedrība)8.  Sabiedrībai „Aero 
Contractor” nav tīmekļa vietnes, un tā nereklamē savu darbību. Visi resursi nāk no 
CIP, no ASV armijas un citām valdības pārvaldēm. Taču „Aero Contractors” ir īsta 
sabiedrība, kurai ir telpas un kurā strādā astoņdesmit darbinieku.

„Aero Contractors” ir darbojoša sabiedrība, kuru izmanto šādas aizsega sabiedr
ības:

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

„PEGASUS TECHNOLOGIES, INC”o

„Pegasus Technologies” darbojas avionikas (aviācijas elektroniskā aprīkojuma), 
sensoru un elektrisko sistēmu jomā saistībā ar CIP lidmašīnām. Jādomā, ka šajā jom
ā iekļautas arī īpaši slepenas šifrētas komunikāciju un nakts redzamības sistēmas9.
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10http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?pagewanted=1&ex=1275192000en=6007accb4801296cei=5
088partner=rssnytemc=rss
11 http://www.amnestyusa.org/stoptorture/pdf/below_the_radar_full_report.pdf
12ASV: CIP izmanto „Red Sox Partner” piederošās reaktīvās lidmašīnas, Gordon Edes, „The Boston Globe”:
http://www.boston.com/news/globe.
13 „Ar to ir slēgti daudzi čartera līgumi (...) Iznāk, ka viens no mūsu klientiem ir CIP (...) Patiesībā es biju priec
īgs par šiem darījumiem. Es ceru, ka tas viss bija veltīts patiesi labam mērķim.”
http://www.boston.com/news/globe
14 Gordon Edes, „The Boston Globe,” 2005. g. 21. martā, http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988

„TEPPER AVIATION”o

„Tepper Aviation” ir sabiedrība, ko kontrolē vai kas ir saistīta ar CIP.10

Saskaņā ar „Amnesty International” ziņojumu, iespējams, ka sabiedrība „Tepper 
Aviation” iesaistījusies pārsūtīšanas operācijās ar vienu vai vairākām tās lidmašīn
ām11.
Tā izmanto Bobsaikas (Bob Sikes) lidostu Floridā. Tās Eiropas bāze ir Reina-Maina 
(Rhein-Main) Vācijā.
„Tepper” izmanto trīs lidmašīnas, kas pieder aizsega sabiedrībai „Rapid Air Trans”
– Lockheeds N2189M, N4557C un N8183J.

„RICHMOR AVIATION”o

Reaktīvās lidmašīnas Gulfstream IV īpašnieks (un Boston Red Sox partneris) 
Philip H. Morse laikrakstam “Globe and Tribune”12 apstiprināja, ka viņa privātā
lidmašīna vairākas reizes tikusi iznomāta CIP13. Saskaņā ar FAA ierakstiem lidmaš
īna pieder „Assembly Pointe Aviation Inc.”, kuras vienīgais darbinieks ir 
Philip H. Morse.  Sabiedrība, kas iznomāja šo lidmašīnu, ir „Richmor Aviation”
Hudsonā. Lidmašīnas reģistrācijas numurs ir N85VM, tad mainīts – N227SV (Abu 
Omar aizvešanā). Philip H. Morse uzskata, ka apmēram trīs gadus sabiedrība 
„Richmor Aviation” viņa lidmašīnu izīrēja CIP14.

„BLACKWATER USA” MEITASUZŅĒMUMIo

Šī sabiedrība ir nozīmīgs līgumslēdzējs ar CIP un ASV militārajiem spēkiem. Tā
nodrošina personālsastāvu un mācības, kā arī aviācijas pakalpojumus ar savu abu 
meitasuzņēmumu palīdzību:

„AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC”. (FLORIDA)•
„PRESIDENTIAL AIRWAYS” (FLORIDA)•

Abu sabiedrību lidojumos izmanto Spānijā ražotas plata korpusa pasažieru/kravas 
lidmašīnas CASA C-212. Tās pārvadā gaisa desanta karaspēku un ļoti liela izmēra 
kravu, kā arī var darboties īsos un neuzlabotos skrejceļos. Šo lidmašīnu Eiropas b
āze ir Maltā.

CIP LIDOJUMU PIETURAS EIROPĀ3.
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Laika posmā no 2001. gada beigām līdz 2005. gada beigām lidojumos, kuros tieši vai netieši 
iesaistītas CIP lidmašīnas, vairāk nekā tūkstoti reižu tās veikušas starpnosēšanos 
Eiropas lidostās. Papildus pierādītiem ārkārtas pārsūtīšanas gadījumiem (Abu Omar, Maher 
Arar, Kalhed el-Masri, Ahmed al-Giza un Mohamed al-Zari) nav neapstrīdamu pierādījumu, 
ka šajos lidojumos ir pārvadāti gūstekņi. Taču, ņemot vērā daudzu lidojumu maršrutus un 
valstis, kuras bijušas galamērķis (Afganistāna, Irāka, Jordānija, Ēģipte, Lībija, Maroka, 
Uzbekistāna, kā arī Gvantanamo), ir loģiski pieņemt, ka tas noticis ne vienreiz vien.

Izmantotā pētniecības metodeA.

Atzinumi tika gūti, salīdzinot Eurocontrol (aģentūra, kura atbild par Eiropas gaisa telpas 
kontroli) un FAA (Federālās civilās aviācijas pārvalde, kura uzglabā datus par visām lidmašīn
ām, kas ielido vai izlido no ASV) rīcībā esošos datus. 

Pētījumu uzmanības centrā bija lidmašīnas, kuras pieder aviosabiedrībām vai kuras darbojas tād
ās, kas kaut kādā veidā ir saistītas ar CIP, un kuras pēdējo gadu laikā bieži ir lidojušas uz 
Eiropu.

Ar FAA datu, kuru pamatā bija trīsdesmit divi reģistrācijas kodi, palīdzību ir izdevies atklāt, 
kurai aviosabiedrībai pieder lidmašīnas, un īpašnieku galveno biroju. Izrādījās, ka daudzas 
lidmašīnas piederēja aizsega sabiedrībām, kurām nav ne biroja, ne darbinieku un kuru adrese 
bija tikai abonenta pastkastīte, kam attiecīgi bija saiknes ar citām sabiedrībām, kuras darbojās 
CIP vadībā.  Dažas lidmašīnas pieder sabiedrībām, kurām ir tiešas saiknes ar CIP, savukārt CIP 
nomāja citas no parastām komercsabiedrībām.

No Eurocontrol iegūtajiem datiem lidojumu žurnālos apstiprinājās fakti, ka kopš 11. septembra 
pārraudzītajām lidmašīnām ir bijušas 1080 pieturas Eiropā, ļoti bieži tām veicot lidojumus no 
Eiropas lidostām uz galamērķiem Āzijā, Tuvos un Vidējos Austrumos un Āfrikā.

Fakti par maršrutiem, pa kuriem CIP lidmašīnas lidojušas, un par attiecīgajām valstīm (tādām k
ā Afganistāna, Irāka, Jordānija, Ēģipte, Lībija, Maroka, Turkmenistāna, Uzbekistāna un 
Azerbaidžāna) liecina, ka šie lidojumi varēja arī būt izmantoti, lai pārvietotu gūstekņus.

Ārkārtas pārsūtīšanas zināmie gadījumi (Abu Omar, Maher Arar, Kalhed el-Masri, Ahmed al-
Giza un Mohamed al-Zari) netieši apstiprina faktu, ka katrā no gadījumiem tika izmantota k
āda lidmašīna no iepriekšminētā saraksta.

Daži piemēriB.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Pieder „Richmor Aviation” (paši „Richmor” īpašnieki ir apstiprinājuši, ka viņi vairākas •
reizes ir iznomājuši lidmašīnu CIP). Šī bija lidmašīna, ko izmantoja Abu Omar pārsūtī
šanai 2003. gada februārī no Ramšteinas uz Kairu. No 2001. gada 11.septembra līdz 
2005. gada beigām tai bija aptuveni 80 pieturu Eiropas lidostās.
Kopš 2004. gada sākuma Gulfstream IV ir nolaidusies Rumānijā trīs reizes – divas 
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reizes tā lidoja no Jordānijas, trešoreiz 2004. gada 12. aprīlī – no Gvantanamo un veica 
starpnolaišanos Tenerifē. Pēc nolaišanās Rumānijā tā turpināja lidojumu uz Kasablanku 
Marokā, no kurienes atgriezās Vašingtonā 13. aprīlī.

Boeing 737 N313P
Sākumā piereģistrēta sabiedrībā „Stevens Express Leasing Inc”, pēc tam pārreģistrēta •
„Premier Executive Transport Services”. No 2003. gada līdz 2004. gadam lidmašīna 
vienreiz nolaidās Polijā un divreiz – Rumānijā, visas reizes lidojot no Afganistānas. Nav 
iemesla domāt, ka šo pieturu mērķis bija degvielas uzpildīšana.
Īpaši 2003. gada 22. septembrī N313P lidoja no Kabulas uz Šimani (Szymany), lidostu 
Polijas ziemeļaustrumos, kas atrodas netālu no Ščitno pilsētas. Veikusi starpnolaišanos 
Šimani, lidmašīna lidoja tālāk uz dienvidrietumiem, uz Rumāniju. Saskaņā ar 
Eurocontrol datiem, drīz pēc tam Boeing atstāja Bukaresti, lai dotos uz Rabātu Marok
ā. Nākamajā vakarā ( 23. septembrī), saskaņā ar reģistriem, tā plkst. 20.10 atstāja Rab
ātu un 24. septembra rītausmā sasniedza Gvantanamo jūras spēku bāzi.

Boeing 737 N368CE
Aizsega sabiedrībai „Premier Aircraft Management” piederošās lidmašīnas N368CE •
regulārie reisi bija Frankfurte-Ašhabada (Turkmenistāna) un Frankfurte-Bagdāde. No 
2005. gada jūnija līdz novembrim lidmašīna, lidojot no Frankfurtes, aptuveni 50 reižu
nolaidās Ašhabadā un 16 reizes – Bagdādē. Šajā pat laika posmā lidmašīna veica arī
112 starpnolaišanās dažādās Eiropas lidostās.

Lockheed N2189M
Interesanti fakti atklājas, izsekojot reisiem, ko veikusi aizsega sabiedrībai „Tepper •
Aviation”, kuru dibinājis bijušais CIP lidotājs un kuras pakalpojumi bija pieejami ASV 
slepenajiem dienestiem, piederošā lidmašīna N2189M. Kopš 2001. gada 11. decembra 
lidmašīna bija 70 reižu nolaidusies Eiropā, 17 – Taškentā (Uzbekistānā) un 29 – Baku 
(Azerbaidžānā). Galamērķi ārpus Eiropas bija Ēģipte (3 reizes) un Jordānija (8 reizes).
Šīs lidostas izmantoja arī cita „Tepper Aviation” piederošā lidmašīna Hercules-130 
N8183J (16 lidojumi no Frankfurtes uz Baku, 10 lidojumi no Taškentas uz Frankfurti). 

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982
Lidmašīna pieder „Premier Executive” (galvenā CIP aizsega sabiedrība). Lai nevarētu •
to atklāt, šīs lidmašīnas pārreģistrēšana notikusi trīs reizes.
Ar šo lidmašīnu 2001. gada decembrī no Stokholmas uz Kairu pārsūtīja Ahmed Agiza
un Mohammed al-Zari. 2003. gada jūnijā tā lidoja pa maršrutu Kabula– Varšava – Rab
āta, un pēc mēneša to izmantoja lidojumiem turp un atpakaļ maršrutā Kabula – Var
šava.
Kopumā no 2001. gada beigām līdz 2005. gada jūnijam lidmašīnai bija 145 pieturas 
Eiropā. Visbiežāk lidojumu galamērķi ārpus Eiropas bija: Uzbekistāna, Ēģipte, Jord
ānija, Apvienotie Arābu Emirāti, Pakistāna, Maroka, Gruzija, Afganistāna, Gambija, Al
žīrija, Libāna, Azerbaidžāna, Lībija un Gvantanamo. 

(Referents iepazīstinās ar visaptverošu dokumentu kopumu par visām lidmašīnām, ko 
izmantoja CIP.)
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15 http://www.newstatesman.com/Politics
16 http://www.counterpunch.org/rajiva12052005.html
17 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/51/PDF/N0547651.pdf?OpenElement
18 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Gruzija: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Maroka: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Azerbaidžāna: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Ēģipte: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm
Uzbekistāna: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument
Jordānija:http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Sīrija: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afganistāna: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm
Turkmenistāna: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Irāka: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm

SecinājumiC.

Pamatojoties uz datiem, kuri iegūti no Eurocontrol par uzraudzīto lidojumu 32 kodiem, var 
secināt, ka

visas lidmašīnas bija vai nu saistītas ar CIP, vai darbojās tās vadībā;1.
kopumā lidmašīnas veica 1080 starpnolaišanās Eiropā;2.
laika posmā no 2001. gada beigām līdz 2005. gada beigām varbūtējai gūstekņu pārvad3.
āšanai uz galamērķi tika reģistrētas šādas starpnosēšanās:

70 Jordānijāa.
70 Azerbaidžānāb.
52 Turkmenistānāc.
50 Ēģiptēd.
46 Uzbekistānāe.
40 Irākāf.
37 Afganistānāg.
40 Marokāh.
14 Lībijāi.
11 Gvantanamo.j.

Ir jāatzīmē, ka daudzās no iepriekšminētajām valstīm parasta parādība ir spīdzināšana 4.
un ieslodzīšana bez tiesas sprieduma. Bijušais CIP aģents Bob Baer intervijā „The New 
Statesman”15 sacīja: „Ja jūs gribat, lai viņus spīdzina, sūtiet uz Sīriju. Ja jūs gribat, lai 
viņi pazustu – tā, lai viņus nekad vairs neredzētu – sūtiet uz Ēģipti.”16 ANO īpašais v
ēstnieks cīņai ar spīdzināšanu Manfred Nowak savā jaunākajā ziņojumā ANO Ģener
ālajai Asamblejai uzsvēra, ka dažas valstis, tostarp Amerikas Savienotās Valstis, 
Apvienotā Karaliste, Francija un Zviedrija, ir pārkāpušas starptautiskās cilvēktiesību 
konvencijas, deportējot aizdomās turamos teroristus uz tādām valstīm kā Ēģipte, Sīrija, 
Alžīrija un Uzbekistāna, kur bija spīdzināšanas iespējamības augsta riska pakāpe.17 Par 
dažām no iepriekšminētajām valstīm (tādām kā, Gruzija, Maroka, Azerbaidžāna, Ē
ģipte, Uzbekistāna, Jordānija, Sīrija, Afganistāna, Turkmenistāna un Irāka) nesen tika 
izteiktas bažas ASV Valsts departamentā, kritiski vērtējot situāciju, kas sniegta attiec
īgajā ziņojumā par valstu praksi cilvēktiesību jomā, īpaši attiecībā uz spīdzināšanu, 
apzināti nelikumīgu apcietināšanu un ieslodzīto stāvokli.18
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