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Om: Andragende 0811/2012 af E.R., tysk statsborger, om mulig udlevering af Julian 
Assange til USA

1. Sammendrag

Andrageren vender sig mod en mulig udlevering af journalisten Julian Assange fra Det 
Forende Kongerige eller Sverige til De Forenede Stater. Efter andragerens opfattelse ville 
dette være en overtrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og andrageren henviser til, at De 
Forenede Stater kan tilsidesætte Genèvekonventionerne i tilfælde, hvor en person anses for at 
være en statsfjende. Selv om udleveringer på grundlag af politiske og militære 
lovovertrædelser er forbudt i henhold til en aftale mellem De Forenede Stater og Sverige, 
nærer andrageren dog en mistanke om, at Assange kan blive udleveret på baggrund af en 
uklar politisk anklage. Selv om der rent faktisk ikke er rejst anklage mod Assange i noget 
land, har man i De Forenede Stater i hemmelighed udtaget nævningene til en storjury, der skal 
pådømme en anklage mod ham i henhold til spionageloven; en sådan anklage vil eventuelt 
kunne medføre dødsstraf. Andrageren anmoder derfor om, at det garanteres, at Assange ikke 
bliver udleveret af en EU-medlemsstat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

"Kommissionen har hidtil ikke kendskab til nogen anmodning om mulig udlevering til De 
Forenede Stater.
Retsstillingen er – i tilfælde af en udleveringsanmodning til Sverige fra De Forenede Stater i 
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fremtiden – at hvis en person tidligere er blevet overgivet på grundlag af en europæisk 
arrestordre, kan en yderligere udlevering kun ske med samtykke fra den overgivende 
medlemsstat, i dette tilfælde Det Forenede Kongerige. I medfør af artikel 28 i Rådets 
rammeafgørelse om den europæiske arrestordre må en person, der er overgivet i henhold til en 
europæisk arrestordre, ikke udleveres til et tredjeland uden samtykke fra den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, der har overgivet den pågældende.
Aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering1

supplerer gældende bilaterale traktater. På baggrund af at EU's medlemsstater er bundet af 
bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den 
europæiske konvention om menneskerettigheder, henviser aftalen i præamblen til en udleveret 
persons ret til en retfærdig rettergang, herunder retten til pådømmelse ved en ved lov oprettet 
upartisk domstol, og det præciseres, at udlevering kan afvises i tilfælde, hvor den eftersøgte 
person kan idømmes dødsstraf." 

                                               
1 som trådte i kraft i februar 2010.


