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Temats: Lūgumraksts Nr. 0811/2012, kuru iesniedza Vācijas valstspiederīgā E. R., par 
iespējamo Julian Assange izdošanu ASV

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret žurnālista Julian Assange iespējamu izdošanu ASV no 
Apvienotās Karalistes vai Zviedrijas, apgalvojot, ka tas būtu Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas pārkāpums un norādot, ka ASV var ignorēt Ženēvas konvencijas, 
kad atsevišķas personas tiek uzskatītas par valsts ienaidniekiem. Kaut arī to personu izdošana, 
kuras ir izdarījušas politiskos vai militāros noziegumus, ir aizliegta ar nolīgumu starp ASV un 
Zviedriju, lūgumraksta iesniedzējai tomēr ir aizdomas, ka J. Assange var izdot, pamatojoties 
uz neskaidru politisko vadību. Kaut gan apsūdzības pret viņu nav izvirzītas nevienā valstī, 
zvērināto tiesa slepeni tikās ASV, lai izskatītu apsūdzību pret viņu saskaņā ar Spiegošanas 
aktu, iespējams, piespriežot nāvessodu. Lūgumraksta iesniedzēja tādējādi lūdz nodrošināt, ka 
ES dalībvalstis neizdos J. Assange.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Komisija līdz šim nav informēta par jebkādiem lūgumiem saistībā ar iespējamu izdošanu 
Amerikas Savienotajām Valstīm.
Juridiskā nostāja ir tāda, ka gadījumā, ja ASV iesniegs Zviedrijai lūgumu izdot personu, kura 
ir iepriekš nodota, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, personas tālāka izdošana var 
notikt tikai ar tās dalībvalsts piekrišanu, kas ir nodevusi personu, proti, šajā gadījumā tā ir 
Apvienotā Karaliste. Saskaņā ar Padomes pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi 
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28. pantu personu, kas nodota uz Eiropas apcietināšanas ordera pamata, neizdod trešajai 
valstij bez tās dalībvalsts, kas nodevusi personu, kompetentās iestādes piekrišanas.
Nolīgums par izdošanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm1

papildina spēkā esošos divpusējos līgumus. Ievērojot to, ka ES dalībvalstīm ir saistoši ES 
Pamattiesību hartas un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas noteikumi, minētā nolīguma 
preambulā tiek atgādināts par izdotās personas tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas ietver arī 
tiesības uz lietas izskatīšanu neatkarīgā tiesā, kas izveidota saskaņā ar likumu, un turpmāk 
tekstā paskaidrots, ka izdošanu var atteikt gadījumos, kad meklētajai personai var tikt 
piespriests nāves sods.

                                               
1 Nolīgums stājās spēkā 2010. gada februārī.


