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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0811/2012 dėl galimos Juliano Assange'o ekstradicijos į Jungtines 
Amerikos Valstijas, kurią pateikė Vokietijos pilietė E. R.  

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prieštarauja galimai žurnalisto Juliano Assange’o ekstradicijai iš Jungtinės 
Karalystės arba Švedijos į Jungtines Amerikos Valstijas, nes mano, kad taip būtų pažeista 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, ir pažymi, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos gali nepaisyti Ženevos konvencijų, jei įtariama, jog asmuo yra valstybės 
priešas. Pagal JAV ir Švedijos susitarimą ekstradicija už politinius ir karinius pažeidimus 
draudžiama, nežiūrint į tai ji įtaria, kad J. Assange gali būti išduotas remiantis miglotu 
politiniu kaltinimu. Nors nė vienoje šalyje jam faktiškai nepateikti jokie kaltinimai, JAV 
slapta suburta didžioji prisiekusiųjų žiuri jam pagal Šnipinėjimo aktą paskelbto oficialaus 
kaltinimo svarstyti ir mirties bausmei galimai paskelbti. Todėl peticijos pateikėja siekia 
užtikrinti, kad jokia ES valstybė narė neišduotų J. Assange’o.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Kol kas Komisija neturi žinių apie jokį prašymą, susijusį su galima ekstradicija į JAV. 
Laikomasi teisinės pozicijos, kad tuo atveju, jei JAV ateityje pateiktų ekstradicijos prašymą 
Švedijai, kuriai asmuo anksčiau buvo perduotas remiantis Europos arešto orderiu, tolesnė 
ekstradicija galima tik pritarus perduodančiajai valstybei narei, šiuo atveju – Jungtinei 
Karalystei. Remiantis Tarybos pagrindų sprendimo, kuriuo sukuriamas Europos arešto 
orderis, 28 straipsniu, pagal Europos arešto orderį perduotas asmuo neperduodamas trečiajai 
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valstybei negavus asmenį perdavusios valstybės narės kompetentingos institucijos sutikimo.
Europos Sąjungos ir JAV ekstradicijos susitarimu1 papildomos galiojančios dvišalės sutartys. 
Atsižvelgiant į tai, kad ES valstybės narės įsipareigojusios laikytis ES pagrindinių teisių 
chartijos ir Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų, susitarimo preambulėje primenama 
perduodamo asmens teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę būti teisiamam įstatymu 
įkurto nešališko teismo, ir paaiškinama, kad atvejais, kai pageidaujamam asmeniui gali būti 
įvykdyta mirties bausmė, vykdyti ekstradiciją gali būti atsisakoma.“

                                               
1 Įsigaliojo 2010 m. vasario mėn.


