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Оснивач ВикиЛикса Џулијан Асанж остаће у затвору и након што му истекне казна од 50
недеља за кршење условне слободе, а разлог је његова ”историја бежања од закона“,
пише Гардијан. Он је требало да буде пуштен 22. септембра, али му је речено да ће
остати у затвору због опасности да ће поново покушати да избегне да се појави пред
судом.

  

  

У разговору путем видео-линка окружни судија Ванеса Барикер рекла је Асанжу да ће
од статуса затвореника прећи у “статус особе којој прети изручење" и да је његовом
адвокату пружила прилику да поднесе захтев за одређивање кауције, што је она, иначе,
одбила.

  

"То ме не изненађује с обзиром на вашу историју избегавања да се појавите пред судом",
рекла је Барикер, а на питање да ли разуме то што му је рекла, Асанж је одговорио да је
“сигуран да ће му адвокати објаснити".
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Следеће административно саслушање заказано је за 11. октобар, а саслушање за
управљање случајем за 21. октобар. Коначна одлука о изручењу САД где би могао да
буде осуђен на 175 година затвора уколико суд утврди кривицу, очекује се у фебруару
следеће године.

  

Подсетимо, Асанж је осуђен почетком маја на 50 недеља затвора у Великој Британији
због неодазивања на судски позив 2012. године. Судија је тада одредила готово
максималну казну због наводне озбиљности прекршаја. Она је одбацила захтев да буде
блага при изрицању пресуде зато што је Асанж скоро седам година провео у амбасади
Еквадора.

  

Британска полиција ухапсила га је 11. априла, а до хапшења је дошло након што је
Еквадор повукао одлуку о азилу.

  

Врло брзо након хапшења, суд у Лондону осудио га је због кршења услова кауције у
Великој Британији, за шта му прети казна до 12 месеци затвора.

  

Оснивач ВикиЛикса је у јуну 2012. затражио азил у еквадорској амбасади да би избегао
изручење Шведској, где је био тражен због навода о силовању и сексуалном нападу.

  

Његови адвокати су тврдили да се он није одазвао суду јер је био „очајник“ који се
плашио изручења САД-у.

  

У посебном поступку британски суд треба да одлучи да ли ће Асанж бити изручен
Америци, где га терете за одавање државне тајне. Америчко правосуђе Асанжа терети
да је сковао заверу са бившом аналитичарком америчке војске Челси Менинг. Њих двоје
су наводно заједно „скинули“ четири поверљиве базе података.

  

Асанж је 2012. године тражио политички азил у Амбасади Еквадора у Лондону, пошто је
уз кауцију пуштен из притвора док је био суочен с могућим изручењем Шведској због
оптужби за сексуални напад.
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Оптужбе за сексуални напад су у међувремену одбачене, али је оптужница да је
прекршио услове кауције остала на снази.

  

Против Џулијана Асанжа Сједињене Америчке Државе подигле су оптужницу 6. марта
2018. године за заверу са Челси Менинг за упад у компјутере и крађу поверљивих
докумената. Асанж се терети да је свесно приступио компјутерима за које није имао
ауторизацију како би дошао до информација које су заштићене ради националне
безбедности и међународних односа, класификоване као тајна, како би наудио САД-у и
дао предност странцима.

  

(РТС)
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