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 Министарство правде САД доставило је званичницима у Уједињеном Краљевству
формални захтев за изручење Џулијана Асанжа, што значи да је мало вероватно да да
ће бити даљих оптужби САД против оснивача Викиликса, пише Вашингтон Пост.

  

  Један неименовани амерички званичник рекао је да је захтев послат у четвртак. Према
споразуму Сједињених Држава са Британијом захтев се мора послати у року од 60 дана
након Асанжовог хапшења 11. априла у амбасади Еквадора у Лондону.   

Исти споразум забрањује САД да процесуирају Асанжа за било какве наводне злочине
осим оних који су наведени у захтеву за изручење, осим ако се та дела догоде након
његовог изручења. У оптужници са 18 тачака поднетој прошлог месеца, тужиоци су
оптужили Асанжа за кршење Закона о шпијунажи и заверу за хаковање владиног
компјутера.

  

Министарство правде није тужило Асанжа за разоткривање хакерског алата ЦИА из
2017. године, који је назван "Трезор 7", према владиним званичницима, због
забринутости да би то нанело више штете националној сигурности. Џошуа Адам Шулте,
бивши запослени ЦИА-е, оптужен је у савезном суду у Њујорку да је те информације
проследио на ВикиЛиксу.

  

Када је Асанж ухапшен, амерички званичници су навели да ће тражити његово
изручење, против чега се он борио из затвора у Лондону. Он служи казну од 50 недеља
због скривања у Еквадорској амбасади 2012. године, да би избегао изручење Шведској
због оптужби за сексуално злостављање.

  

 1 / 2



Министарство правде САД доставило Британији формални захтев за изручење Асанжа
уторак, 11 јун 2019 18:12

Он је прошле недеље пропустио заказано рочиште због болести, како су његови
адвокати рекли новинарима. Био је још под истрагом због наводног силовања у
Шведској, иако је суд недавно пресудио да не би требало да буде изручен, наводи
Вашингтон Пост.

  

Саслушање Асанжа у Британији заказано је за 12. јун.

  

(Танјуг)
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