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Θέμα: Αναφορά 0811/2012 της E. R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την πιθανή 
έκδοση του Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει το ενδεχόμενο έκδοσης του δημοσιογράφου Julian Assange από 
το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Σουηδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό 
αντιβαίνει προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου. Υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να παρακάμψουν τη Συνθήκη 
της Γενεύης σε περιπτώσεις που κάποιος θεωρείται εχθρός του κράτους. Επίσης, υποστηρίζει 
ότι η έκδοση για στρατιωτικούς και πολιτικούς λόγους απαγορεύεται βάσει συνθήκης που 
έχει συναφθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σουηδίας. Η αναφέρουσα 
υποπτεύεται ότι ο Assange θα εκδοθεί ούτως ή άλλως βάσει μιας ασαφούς πολιτικής 
καταγγελίας. Ισχυρίζεται ότι μέχρι στιγμής σε καμία χώρα δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία 
κατά του Assange, αλλά ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υποβληθεί ήδη μυστική 
καταγγελία, και ότι αμερικανικό δικαστικό συμβούλιο (Grand Jury) έχει εξετάσει ήδη το 
ενδεχόμενο να τον δικάσει βάσει του νόμου περί κατασκοπίας (Espionage Act), που παρέχει 
στους δικαστές τη δυνατότητα να επιβάλουν τη θανατική ποινή. Η αναφέρουσα ζητεί 
εγγυήσεις ότι ο Assange δεν θα εκδοθεί από κράτος μέλος της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η Επιτροπή δεν έχει γνώση κανενός μέχρι στιγμής αιτήματος για ενδεχόμενη έκδοση στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.
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Η νομική θέση είναι ότι, σε περίπτωση μελλοντικού αιτήματος έκδοσης απευθυνόμενου από
τηις ΗΠΑ προς τη Σουηδία, όταν ένα πρόσωπο έχει προηγουμένως παραδοθεί επί τη βάσει 
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, μια νέα έκδοση μπορεί να συμβεί μόνο με τη σύμφωνη 
γνώμη του κράτους μέλους που προέβη στην παράδοση, και εν προκειμένω του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Σύμφωνα με το άρθρο 28 της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με το
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ένα πρόσωπο που έχει παραδοθεί κατ’ εντολήν ευρωπαϊκού
εντάλματος σύλληψης δεν εκδίδεται σε τρίτο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας 
αρχής του κράτους μέλους που παρέδωσε το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Η συμφωνία έκδοσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής1 συμπληρώνει τις υπάρχουσες διμερείς συνθήκες. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται από τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η συμφωνία
υπενθυμίζει, στο προοίμιό της, το δικαίωμα του εκδιδομένου προσώπου για δίκαιη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του να δικαστεί από αμερόληπτο δικαστήριο που 
έχει συγκροτηθεί κατά τον νόμο, και διευκρινίζει ότι η έκδοση μπορεί να απορριφθεί σε 
περιπτώσεις που ενδέχεται να επιβληθεί η θανατική ποινή στο συγκεκριμένο πρόσωπο. 

                                               
1 που ετέθη σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2010.


