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1 www.timesonline.co.uk/article.
2 24 ZDA: Na radarju – Tajni leti v mučenje in „izginotje“, Amnesty International, 5. april 2006, Kazalo AI: AMR 
51/051/2006
3Scott Shane, Stephen Grey in Margot Williams, CIA širi boj proti terorju pod krinko čarterskih letov, New York Times, 
31. maj 2005.

UVOD1.

V okviru izrednih izročitev je CIA za zakup letal pogosto uporabljala zasebne družbe in 
čarterske storitve. S civilnim letalstvom je mogoče priti do krajev, v katerih bi se zdelo vojaško 
letalo sumljivo. Z uporabo civilnega letalstva se CIA izogiba dolžnosti zagotovitve informacij, 
ki jih zahtevajo Združene države in zadevajo vlado ali vojaške lete.

Večina teh družb je tako imenovanih navideznih družb: obstajajo le na papirju (poštni predal na 
primer) ali imajo le enega zaposlenega (običajno odvetnika). Te navidezne družbe nastopajo 
kot lastniki nekaterih letal, ki se sistematično kupujejo in prodajajo. Po vsaki transakciji se 
letala ponovno registrirajo, da se za njimi izgubijo sledi.

Dober primer delovanja navidezne igre je primer družbe Premier Executive. Premier 
Executive je družba, ki ima za poslovni naslov poštni predal zunaj Washingtona. Je lastnik
dveh letal: Gulfstream V in Boeing 737, ki ju je CIA uporabljala za izredne izročitve. Obe letali 
sta pripadali družbi Steven Express, drugi navidezni družbi. Družba Steven Express ima 
poslovni naslov v Tennesseeju, na katerem ne obstajajo nobeni poslovni prostori. Družbo 
Steven Express je v imenu družbe Devon Holding, ki je prav tako navidezna družba, prevzel 
odvetnik. Odvetnik je bil edini predstavnik/zaposleni v družbi Devon Holding. 
Navidezne igre takšne vrste omogočajo, da se za letali CIE izgubi vsaka sled in tako zabrišejo 
sledi nezakonitega delovanja, povezanega z letalom.

To se je na primer zgodilo novembra 2004, ko je časnik The Sunday Times1 poročal, da so 
Združene države zakupile reaktivno letalo Gulfstream V za prevoz pripornikov v Guantanamo 
in druga vojaška oporišča Združenih držav. Dva dni pozneje se je družba Premier Executive 
znebila letala in ga prodala drugi navidezni družbi Bayard Foreign Marketing. Ime 
upravljavca, Leonard Bayard, ni bilo nikoli zabeleženo v javnem registru.
Drugo letalo, Boeing 737, je bilo prodano družbi Keeler and Tate Management, prav tako
navidezni družbi brez poslovnih prostorov, brez spletne strani, katere edino premoženje je bilo 
letalo Boeing 737.
Družba Premier Executive pa je medtem leta 2005 nehala obstajati.2

Včasih so navidezne družbe, ki jih uporablja CIA, povezane s pravimi družbami, ki imajo 
poslovne prostore in zaposlene (tako imenovane: delujoče družbe). Te družbe so zadolžene, da 
podpirajo navidezne družbe; za letala CIE zagotavljajo vso potrebno logistiko (pilote, 
gostinske storitve, tehnično pomoč). V nekaterih primerih so delujoče družbe neposredno 
povezane s CIO. Primer je družba Aero Contractor, ki jo je časopis New York Times3 opisal 
kot „veliko domače vozlišče tajnih storitev zračnega prevoza za Osrednjo obveščevalno službo
“.

Sistem je dobro opisan v časopisu New York Times:
„Analiza več tisoč zapisov letov, registracij letal in dokumentov podjetij ter pogovorov z nekdanjimi uradniki 
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5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp.
6 Na radarju – Tajni leti na poti v mučenje in „izginotje“ http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006.

CIE in piloti kaže, da ima služba v lasti vsaj 26 letal, od katerih je bilo 10 kupljenih po letu 2001. Služba je 
skrivala svoje lastništvo za mrežo sedmih navideznih družb, ki očitno nimajo zaposlenih in nobene dejavnosti, 
razen posedovanja letala.

Letala, ki imajo redne dodatne zasebne zakupe, upravljajo dejanske družbe, ki jih nadzira Služba ali pa so z 
njo povezane, vključno z družbo Aero Contractors in dvema družbama s Floride, Pegasus Technologies in 
Tepper Aviation.“4

Končno CIA, v drugih primerih, zakupi letala običajnih čarterskih agencij, kot je družba 
Richmor Aviation. Richmor Aviation je ena od najstarejših družb za upravljanje zakupov in 
letov. Letalo Gulfstream IV, N85VM je last te družbe (letalo, ki so ga uporabili pri ugrabitvi
Abuja Omarja). 

V tej zapleteni mreži obstaja končno tudi možnost, da posamezna letala zamenjajo registrsko 
številko (kot je bilo letalo Gulfstrean V, ki je v lasti družbe Richmor Aviation, registrirano kot 
N379P, potem kot N8068V in potem kot N44982). 
Dejansko se je za 51 letal domnevalo, da so bila uporabljena za izredne izročitve, evidence 
Zvezne uprave za letalstvo5 pa navajajo 57 registrskih številk. Izkazalo se je, da so bila 
nekatera večkrat registrirana.

Med 51 letali, za katera se domneva, da jih je uporabila CIA:

je 26 letal registriranih pri navideznih družbah in jih včasih podpirajo delujoče družbe,o
jih 10 velja za „pogoste letalce CIE“ in pripada družbi Blackwater USA, o
pomembnemu „zaupnemu izvajalcu“ CIE in vojske Združenih držav. Ta družba 
zagotavlja osebje, usposabljanje in letalsko logistiko. V tem primeru ni posredovanja 
navideznih družb,
je drugih 15 letal občasno zakupljenih pri zasebnih družbah, ki sodelujejo s CIO ino
drugimi strankami.

VPLETENE DRUŽBE2.

Navidezne družbe6

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
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7 CIA širi boj proti terorju pod krinko čarterskih letov.
Avtorji: SCOTT SHANE, STEPHEN GREY in MARGOT WILLIAMS, 31. maj 2005.
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ei=5088&en=6007accb4801296c&ex=1275192000&partner=r
ssnyt&emc=rss&pagewanted=print.
8 „Družba Aero Contractors, ki deluje iz modrega hangarja na letališču Johnston, je približno eno leto jemala 
reaktivna letala v zakup, verjetno leta 2002 ali leta 2003, od družbe Premier Executive Transport Services s 
sedežem v Massachusettsu“, je povedal Blowers. „(...) družba Aero Contractors je končala z zakupi pri družbi 
Premier Executive približno pred enim letom. Družba Aero Contractors svojim strankam ne ponuja več
reaktivnih letal, ampak jim namesto tega daje v zakup turbopropelerska letala.“
http://www.newsobserver.com/news.
9 Pegasus Technologies, Inc; http://sss-mag.com/rfss/intro.html.

Zadnji družbi na seznamu sta nadomestili družbo Premier Executive Transport •
Services, inc., potem ko je družba Premier prodala letali Boeing 737 in 
Gulfstream V družbama Bayard in Keeler. Potem je družba Premier izginila.

Delujoče družbe

AERO CONTRACTORS, LTD. (SEVERNA KAROLINA)o

Družbo Aero Contractors je leta 1979 ustanovil Jim Rhyne, nekdanji pilot družbe 
Air America, ki jo je CIA uporabljala med vietnamsko vojno. Piloti družbe Aero 
Contractors so, kot navaja New York Times, „zaupni vozniki avtobusov v boju 
proti terorizmu, ki jih redno pošiljajo na tajne misije v Bagdad, Kairo, Taškent in 
Kabul“. New York Times dodaja: „Družba Aero Contractors je v resnici veliko 
domače vozlišče tajnih storitev zračnega prevoza za Osrednjo obveščevalno službo
“.7 Po evidenci Zvezne uprave za letalstvo družba Aero Contractors dejansko 
zakupi letala pri družbi Premier Executive Transport (navidezna družba)8, in sicer 
Boeing 737 (N 4476S, nekdanji N313P). Družba Aero Contractor nima spletne 
strani in ne oglašuje svojih dejavnosti. Vsa sredstva dobi od CIE, vojske Združenih 
držav in drugih vladnih služb. Vendar je družba Aero Contractors dejanska družba, 
ki ima poslovne prostore in osemdeset zaposlenih.

Družba Aero Contractors upravlja naslednje navidezne družbe:

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

PEGASUS TECHNOLOGIES, INC o

Družba Pegasus Technologies se ukvarja z letalsko elektroniko, senzorji in elektri
čnimi sistemi v letalih CIE. Verjetno to vključuje tudi strogo tajne šifrirane 
komunikacijske sisteme in sisteme za nočno opazovanje.9

TEPPER AVIATIONo
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10http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ex=1275192000en=6007accb4801296cei=5088p
artner=rssnytemc=rss.
11 http://www.amnestyusa.org/stoptorture/pdf/below_the_radar_full_report.pdf.
12Združene države: CIA uporablja reaktivno letalo družbenika moštva Red Sox, avtor Gordon Edes, The Boston 
Globe:
http://www.boston.com/news/globe.
13 „Večkrat je zakupljen (...). Po naključju je ena od naših strank tudi CIA (...). Pravzaprav sem bil vesel, da 
smo imeli posel. Upam, da je imelo vse skupaj zelo dober namen.“ http://www.boston.com/news/globe.
14 avtor Gordon Edes, The Boston Globe, 21. marec 2005, http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988.

Tepper Aviation je družba, ki jo nadzira CIA ali je na nek način povezana z njo.10

Po poročilu Amnesty International je družba Tepper Aviation z enim ali več svojimi
letali domnevno vpletena v postopke izročitev.11

Deluje z letališča Bob Sikes na Floridi. Evropsko bazo ima na letališču Rhein-Main 
v Nemčiji.
Družba Tepper uporablja tri letala, ki so last navidezne družbe Rapid Air Trans: 
Lockheed N2189M, N4557C in N8183J. 

RICHMOR AVIATIONo

Philip H. Morse, lastnik reaktivnega letala Gulfstream IV (in družbenik moštva Red 
Sox iz Bostona), je časopisu Globe and Tribune12 potrdil, da je CIA večkrat 
zakupila njegovo zasebno reaktivno letalo13. Po evidenci Zvezne uprave za letalstvo 
pripada letalo družbi Assembly Pointe Aviation Inc., v kateri je edini zaposleni 
Morse. Družba, ki ga je vzela v zakup, je Richmor Aviation iz Hudsona. Registrska 
številka reaktivnega letala je N85VM, potem spremenjena v N227SV (ugrabitev 
Abuja Omarja). Morse meni, da je družba Richmor Aviation njegovo letalo dala v 
zakup CII za približno tri leta.14

PODRUŽNICI DRUŽBE BLACKWATER USAo

Ta družba je pomemben izvajalec za CIO in vojsko Združenih držav. Osebje in
usposabljanje ter letalske storitve zagotavlja prek svojih podružnic:

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

Obe družbi uporabljata španska širokotrupna potniška/tovorna letala CASA C-212. 
Ta prevažajo padalske enote in izredni tovor ter lahko uporabljajo kratke in 
neurejene vzletno-pristajalne steze. V Evropi je baza za ta letala na Malti.

EVROPSKI POSTANKI LETOV CIE3.

Med koncem leta 2001 in koncem leta 2005 so imela letala, ki jih neposredno ali posredno 
upravlja CIA, več kot tisoč postankov na evropskih letališčih. Razen za preverjene primere 
izrednih izročitev (Abu Omar, Maher Arar, Kaled el-Masri, Ahmed al-Giza in Mohamed al-
Zari) ni nespornih dokazov, da so ta letala prevažala zapornike. Vendar je glede na poti, ki so 
jih opravila mnoga letala, in nekatere namembne države (Afganistan, Irak, Jordanija, Egipt, 
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Libija, Maroko, Uzbekistan, Guantanamo), edini logičen sklep, da se je to dogajalo večkrat.

Uporabljena raziskovalna metodaA.

Ugotovitve so bile pridobljene s primerjavo podatkov organizacije Eurocontrol (ki je 
odgovorna za nadzor evropskega zračnega prostora) s podatki Zvezne uprave za letalstvo (ki 
hrani podatke o vseh letalih, ki priletijo v ZDA in od tam odletijo).

Raziskava se je osredotočala na letala, ki jih posedujejo ali z njimi upravljajo letalske družbe, ki 
so na nek način povezane s CIO, in so v zadnjih letih pogosto letela po Evropi.

Na podlagi dvaintridesetih registrskih oznak so podatki Zvezne uprave za letalstvo omogo
čili izslediti letalsko družbo, ki je lastnik letala, in njen sedež. Izkazalo se je, da so bili lastniki 
več letal navidezne družbe brez poslovnih prostorov ali osebja, katerih naslovi so bili poštni 
predali in ki so bile hkrati povezane z drugimi družbami, ki jih je vodila CIA. Nekatera letala so 
bila v lasti družb, neposredno povezanih s CIO, ali pa jih je ta vzela v zakup od običajnih 
komercialnih družb.

Dnevniki letenja, ki jih je posredoval Eurocontrol, potrjujejo, da je imelo spremljano letalo od 
11. septembra 1080 postankov v Evropi, pri čemer je zelo pogosto letelo med evropskimi 
letališči in namembnimi kraji v Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Poti, ki so jih letala CIE opravila, in države, v katere so letela (vključno z Afganistanom, 
Irakom, Jordanijo, Egiptom, Libijo, Marokom, Turkmenistanom, Uzbekistanom in Azerbajd
žanom), potrjujejo, da so se leti uporabljali tudi za prevoz zapornikov.

To posredno potrjujejo znani primeri izrednih izročitev (Abu Omar, Maher Arar, Kaled el-
Masri, Ahmed al-Giza in Mohamed al-Zari) glede na to, da so bila letala z našega seznama 
uporabljena v vseh primerih.

Nekaj primerovB.

Gulfstream IV N85VM-N227SV
Pripada družbi Richmor Aviation (njeni lastniki so sami priznali, da so letalo večkrat •
dali v zakup CII). To letalo je bilo uporabljeno za prevoz Abuja Omarja iz Ramsteina 
v Kairo februarja 2003. Med 11. septembrom 2001 in koncem leta 2005 je imelo pribli
žno 80 postankov na evropskih letališčih.
Od začetka leta 2004 se je letalo Gulfstream IV trikrat ustavilo v Romuniji: dvakrat je 
priletelo iz Jordanije; tretjič, 12. aprila 2004, je priletelo iz Guantanama in imelo 
postanek na Tenerifu. Po pristanku v Romuniji je letelo v Casablanco v Maroku, od 
koder se je 13. aprila vrnilo v Washington.

Boeing 737 N313P
Prvotno ga je registrirala družba Express Leasing Inc in zatem ponovno družba Premier •
Executive Transport Services. Med letoma 2003 in 2004 je letalo enkrat pristalo na 
Poljskem in dvakrat v Romuniji, priletelo pa je iz Afganistana. Ni razloga, da bi verjeli, 
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da je bil namen postankov oskrba z gorivom.
Pomembno je zlasti, da je letalo N313P 22. septembra 2003 letelo iz Kabula v 
Szymany, na letališče na severovzhodu Poljske, blizu kraja Szczytno. Po pristanku v
Szymanyju je letelo proti jugozahodu v Romunijo. Po podatkih Eurocontrola je Boeing 
kmalu potem iz Bukarešte odletelo v Rabat v Maroku. Naslednji večer (23. septembra) 
je po evidenci ob 20.10 odletelo iz Rabata in pristalo v mornariški bazi Guantanamo 
24. septembra ob zori.

Boeing 737 N368CE
Povezavi Frankfurt–Aškabad (v Turkmenistanu) in Frankfurt–Bagdad sta bili •
vsakodnevni poti letala N368CE, ki je pripadalo navidezni družbi Premier Aircraft 
Management. Med junijem in novembrom 2005 je letalo, ki je letelo iz Frankfurta, 
približno 50-krat pristalo v Aškabadu in 16-krat v Bagdadu. V istem obdobju je imelo 
letalo 112 postankov na različnih evropskih letališčih.

Lockheed N2189M
Poti, ki jih je opravilo letalo N2189M, v lasti družbe Tepper Aviation, navidezne dru•
žbe, ki jo je ustanovil nekdanji pilot CIE in je bila na voljo tajnim službam Združenih dr
žav, so prav tako zanimive. Od 11. decembra 2001 je letalo 70-krat pristalo v Evropi, 
17-krat v Taškentu (v Uzbekistanu) in 29-krat v Bakuju (v Azerbajdžanu). Namembni 
kraji zunaj Evrope vključujejo Egipt (3-krat) in Jordanijo (8-krat).
Ista letališča je uporabljalo drugo letalo, ki je v lasti družbe Tepper Aviation, tj. 
Hercules-130 N8183J (16 letov iz Frankfurta v Baku, 10 letov iz Taškenta v 
Frankfurt). 

Gulfstream V N379P-N8068V-N44982
V lasti družbe Premier Executive (glavna navidezna družba CIE). Registracija tega •
letala je bila trikrat spremenjena, da se ni moglo izslediti.
S tem letalom sta decembra 2001 Ahmed Agiza in Mohammed al-Zari letela iz 
Stockholma v Kairo. Junija 2003 je letelo med Kabulom, Varšavo in Rabatom, mesec 
pozneje pa je bilo uporabljeno za povratni let med Kabulom in Varšavo.
Letalo je imelo med koncem leta 2001 in junijem 2005 skupno 145 postankov v 
Evropi. Najpogostejši namembni kraji zunaj Evrope so bili: Uzbekistan, Egipt, 
Jordanija, Združeni arabski emirati, Pakistan, Maroko, Gruzija, Afganistan, Gambija, Al
žirija, Libanon, Azerbajdžan, Libija in Guantanamo. 

(Poročevalec bo razposlal obsežno dokumentacijo o vseh letalih, ki jih je uporabila CIA.)

SklepiC.

Na podlagi podatkov, ki jih je posredoval Eurocontrol, o 32 spremljanih oznakah letov, lahko 
rečemo:

Vsa letala so upravljale družbe, ki so povezane s CIO ali ki jih nadzoruje CIA.1.
Skupno so imela letala 1080 postankov v Evropi.2.
Med namembnimi kraji, ki se lahko povežejo s prevozom zapornikov, so bili med 3.
koncem leta 2001 in koncem leta 2005 zabeleženi naslednji postanki:
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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.
Maroko: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm.
Azerbajdžan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm.
Egipt: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm.
Uzbekistan: 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.
Afganistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm.
Turkmenistan: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm.
Irak: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm.

70 v Jordanijia.
70 v Azerbajdžanub.
52 v Turkmenistanuc.
50 v Egiptud.
46 v Uzbekistanue.
40 v Irakuf.
37 v Afganistanug.
40 v Marokuh.
14 v Libijii.
11 v Guantanamu.j.

Omeniti je treba, da sta v več omenjenih državah mučenje in zaporna kazen brez sojenja 4.
običajni. Bob Baer, nekdanji agent CIE, je v pogovoru za časnik New Statesman 
dejal15: „Če jih želiš mučiti, jih pošlješ v Sirijo. Če želiš, da nekdo izgine – da ga ne 
vidiš nikoli več – ga pošlješ v Egipt“.16 Manfred Nowak, posebni poročevalec ZN za 
mučenje, je v zadnjem poročilu Generalni skupščini poudaril, da so nekatere države,
vključno z Združenimi državami, Združenim kraljestvom, Francijo in Švedsko, kršile 
mednarodne konvencije o človekovih pravicah, ker so tiste, ki so bili osumljeni
terorizma, izgnale v države, kot so Egipt, Sirija, Alžirija in Uzbekistan, v katerih je bilo 
veliko tveganje, da jih bodo mučili.17 Zaskrbljenost v zvezi z nekaterimi omenjenimi dr
žavami (in sicer Gruzijo, Marokom, Azerbajdžanom, Egiptom, Uzbekistanom, 
Jordanijo, Sirijo, Afganistanom, Turkmenistanom in Irakom) je nedavno izrazilo 
Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih držav, ki je bilo kritično do razmer v 
ustreznih poročilih o človekovih pravicah za posamezne države, zlasti v zvezi z 
uporabo mučenja, samovoljnega pridržanja in v zvezi s položajem zapornikov18.


