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Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0811/2012, внесена от E. R., с германско гражданство, относно 
евентуалната екстрадиция на Джулиан Асандж в САЩ

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява несъгласие с евентуалната екстрадиция на 
журналиста Джулиан Асандж от Обединеното кралство или от Швеция в САЩ, като 
твърди, че това би представлявало нарушение на Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи, и изтъква, че САЩ са в състояние да 
пренебрегнат Женевските конвенции, когато за определени лица съществува 
подозрението, че са врагове на тази държава. Въпреки че екстрадициите за политически 
и военни престъпления са забранени по силата на споразумение между САЩ и 
Швеция, вносителката на петицията подозира въпреки това, че е възможно Асандж да 
бъде екстрадиран въз основа на неясни политически обвинения. Въпреки че всъщност 
нито една страна не е повдигнала обвинения срещу него, в САЩ е бил свикан разширен 
съдебен състав, който да обмисли постигането на осъдителна присъда срещу него по 
силата на Закона срещу шпионската дейност, което може евентуално да доведе до 
издаването на смъртна присъда. Поради това вносителката на петицията иска гаранции, 
че Асандж няма да бъде екстрадиран от държава – членка на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Досега Комисията не е информирана за искане по отношение на евентуална 
екстрадиция в САЩ.
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Правното положение е, че в случай на искане до Швеция от страна на САЩ за 
екстрадиция в бъдеще, когато лицето вече е било предадено въз основа на европейска 
заповед за арест, по-нататъшна екстрадиция може да се извърши само със съгласието 
на предаващата държава членка, в този случай Обединеното кралство. Съгласно член 
28 от Рамковото решение на Съвета за създаване на Европейската заповед за арест, 
лице, което е предадено въз основа на европейска заповед за арест, не може да бъде 
екстрадирано в трета държава без съгласието на компетентния орган на държавата 
членка, която е предала лицето.
Споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски 
щати1 допълва съществуващите двустранни договори. Като отразява факта, че 
държавите – членки на ЕС, са обвързани от разпоредбите на Хартата на ЕС за 
основните права и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи, споразумението припомня в своя преамбюл правото на екстрадирано лице на 
справедлив съдебен процес, включително правото да бъде съдено от безпристрастен 
съд, създаден по силата на закон, и пояснява, че екстрадицията може да бъде отказано в 
случаите, в които може да бъде наложено смъртно наказание на търсеното лице. 

                                               
1 което влезе в сила през февруари 2010 г.


