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infracţiuni trebuie să se întâlnească la intervale regulate de timp, cu scopul de a coordona 

eforturile continue de a investiga şi a urmări. Aceste întâlniri pot avea loc cu reprezentanţi ai 

Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, ai Tribunalul Penal Internaţional pentru 

Rwanda, ai Curţii Penale Internaţionale, precum şi ai altor organisme internaţionale relevante. 

 

5.4 EXTRĂDAREA SAU PREDAREA PERSOANELOR 

 

 Extrădarea este asistenţa pe care statele şi-o oferă reciproc, în scopul de a preda persoana 

acuzată sau condamnată. Extrădarea persoanei acuzate va fi urmată de proceduri penale în statul 

solicitant, în timp ce extrădarea unei persoane condamnate va duce la executarea hotărârii 

judecătoreşti. Deşi Decizia-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare foloseşte 

termenul de „predare” în loc de „extrădare”, actul material de predare nu este diferit de cel al 

extrădării.1514 Persoana solicitată este arestată de autorităţile statului solicitat şi adusă în arestul 

autorităţilor statului solicitant. Acest lucru nu înseamnă că nu există diferenţe între predare şi 

extrădare, dar acestea se referă mai degrabă la condiţiile în care acestea pot avea loc, precum şi 

la procedurile care trebuie urmate decât la actul material ca atare. Într-adevăr, utilizarea 

cuvântului „extrădare” în Decizia-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare a 

generat critici din partea Avocatului General Ruiz-Jarabo Colomer, care a argumentat că noua 

structură de asistenţă, care nu are loc între spaţii închise ermetic, ci cu cineva cu care au fost 

împărtăşite principiile, valorile şi obiectivele, a însemnat că extrădarea şi predarea sunt complet 

diferite.1515 

 Este impresionantă seria tratatelor de extrădare create de Consiliul Europei. Cu toate 

acestea, în ceea ce priveşte relaţiile dintre Statele Membre, aceasta a fost aproape complet  

înlocuită cu Decizia-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare. Cu toate acestea, 

Convenţia europeană privind extrădarea şi tratatele sale adiţionale rămân principala bază pentru 

extrădare între Statele Membre şi statele care nu fac parte din Uniunea Europeană. Articolul 31 

din aceeaşi decizie-cadru prevede că decizia-cadru este cea care urmează să înlocuiască 

Convenţia europeană privind extrădarea şi cele două Protocoale, precum şi Convenţia 

europeană din 1977 pentru reprimarea terorismului, încheiată sub egida Consiliului Europei. 

Articolul 31 din Decizia-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare, de aseme-

                                                             
1514 Consiliul a emis un manual care ar trebui să ajute medicii în aplicarea deciziei-cadru: A se vedea versiunea 

revizuită a manualului privind modul de emitere a unui mandat european de arestare, documentul Consiliului din 17 

decembrie 2010, 17195/1/10, REV.1. A se vedea mai multe la Nico Keijzer şi Elies  van Sliedregt, The European 

Arrset Warrant in Practice, TMC Asser Press 2009 and Steve Peers, EU Justice and Home Affairs Law, Oxford 

University Press, 3rd Edition 2011, p.696-710. 
1515 Concluzia Avocatului General Ruiz-Jarabo Colomer din 12 septembrie 2006, cauza C-303/05, Advocaten voord 

de Wereld VZW v . Leden van de Ministerraad [2007] ECR I-3633, punctele 38-47. 
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nea, prevede că aceasta urmează să înlocuiască cele trei convenţii europene privind 

extrădarea.1516 Articolul 31 din aceeaşi decizie-cadru înlocuieşte în continuare dispoziţiile 

privind extrădarea în CAAS (articolele 59-66).1517 

 Extrădarea între Statele Membre ale Uniunii Europene are acum loc exclusiv în baza 

Deciziei-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare. Caracteristicile principiului 

recunoaşterii reciproce pe care se bazează acest mecanism au fost pe larg tratate în secţiunea 4. 

Decizia-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare, care se bazează pe principiul 

recunoaşterii reciproce, a fost un model pentru alte decizii-cadru. În consecinţă, se diminuează 

diferenţele dintre diferitele forme de cooperare. Această subsecţiune se concentrează mai mult 

asupra acelor probleme care sunt de interes special pentru predare. 

 Paragraful 4 din articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584 privind mandatul european de 

arestare prevede că infracţiunile care nu se află pe listă pot fi supuse cerinţei dublei incriminări. 

Statele Membre ele însele determină autorităţile competente pentru cazuri de predare (articolul 6 

din Decizia-cadru), sau vor desemna o autoritate centrală (articolul 7). Transmiterea mandatelor 

are loc direct între autoritatea emitentă şi autoritatea executantă (articolele 9 şi 10). Autoritatea 

de executare informează persoana solicitată despre mandat, precum şi în legătură cu posibilitatea 

de consimţământ al acesteia de a se preda (articolul 11). Persoana solicitată are dreptul la 

consiliere juridică şi la un interpret (articolul 11),1518 iar autoritatea de executare poate decide 

ţinerea în continuare în detenţie a persoanei căutate (articolul 12). 

 În caz de consimţământ de a se preda din partea persoanei solicitate, nu se aplică regula 

specialităţii. Acest lucru înseamnă că persoana predată poate fi urmărită penal, de asemenea, 

pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost predată (articolele 13 şi 27).1519 În caz de 

consimţământ, nu va mai avea loc o audiere, iar persoana solicitată va fi predată în decurs de 10 

zile. În cazurile în care nu există un consimţământ, persoana solicitată va fi audiată (articolul 14) 

şi ar trebui să fie luată o decizie de predare în termen de 60 de zile de la arestare (articolul 17). În 

astfel de cazuri, va fi admisă regula 

                                                             
1516 Acordul din 26 mai 1989 între Statele Membre ale Comunităţii Europene privind simplificarea şi modernizarea 

metodelor de transmitere a cerererilor de extrădare; Convenţia din 10 martie 1995 privind procedura simplificată de 

extrădare între Statele Membre ale Uniunii Europene, JOUE 1995, C 78/2; Convenţia din 27 septembrie 1996 prvind 

extrădarea între Statele Membre ale Uniunii Europene, JOUE 1996, C 313/11. 
1517 Schema veche de extrădare poate fi utilizată în mod excepţional în situaţii care intră sub incidenţa articolului 32 

din Decizia-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare. A se vedea, de exemplu, 12 august 2008, cauza 

C-296/08 PPU, Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea [2008] ECR I-6307. 
1518 Articolul 1 din Directiva 2010/64 privind interpretarea şi traducerea stabileşte norme suplimentare care sunt, de 

asemenea, aplicabile în procedura privind executarea unui mandat european de arestare. 
1519 Predarea ulterioară sau extrădarea către statele terţe necesită acordul din partea Statelor Membre privind 

condiţiile prevăzute la articolul 28 din Decizia-cadru 2002/584 privind Mandatului european de arestare. 
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specialităţii.1520 Articolul 27, paragrafele 3 şi 4 stipulează că autoritatea de executare poate 

consimţi să urmărească penal pentru alte infracţiuni. Aceasta este o procedură în care persoana 

solicitată nu poate lua parte, pentru că este deja în Statul Membru emitent. 

 

5.5 TRANSFERUL EXECUTĂRII HOTĂRÂRILOR 

 

 Odată cu transferul executării unei hotărâri, statele acceptă faptul că executarea unei 

pedepse într-un Stat Membru va fi efectuată de către un alt stat. Motivele pentru a face acest 

lucru se referă atât la eficienţa, cât şi la crearea de oportunităţi mai bune pentru reabilitarea 

infractorului. O persoană condamnată care a evadat din statul de condamnare complică 

executarea pedepsei. În acest sens, transferul executării către statul în care persoana îşi are 

reşedinţa serveşte buna administrare a justiţiei. Pe de altă parte, în cazul în care un străin, 

condamnat intr-un alt Stat Membru, execută pedeapsa în acel stat, reabilitarea este mult mai 

complicată, mai ales într-un stat al cărui cetăţean nu este şi unde nu poate vorbi limba. Transferul 

persoanelor condamnate poate aduce o persoană condamnată în statul său de origine, pentru a-şi 

executa sentinţă pronunţată în altă parte. 

 Cea mai populară convenţie a Consiliului Europei cu privire la cooperarea internaţională 

în materie penală este Convenţia din 1983 privind transferul persoanelor condamnate. 

Popularitatea sa poate fi datorată faptului că aceasta nu obligă statele să coopereze, ci oferă doar 

un cadru pe care ambele state ar trebui să şi-l dorească pentru transfer. Convenţia este aplicabilă 

doar cu condiţia că persoana condamnată îşi exprimă acordul pentru a fi transferată în statul său 

de origine.1521 Articolul 68 din CAAS extinde aplicarea prezentei Convenţii, permiţând un 

transfer al unei hotărâri cu privire la „un cetăţean al altei părţi contractante care, prin refugierea 

în propriul său stat, a evitat executarea acelei pedepse”.1522 

 Din 5 decembrie 2011, aceste convenţii privind dreptul internaţional nu mai sunt 

aplicabile în ceea ce priveşte relaţiile între Statele Membre. Ele au fost 

                                                             
1520 Această normă a fost elaborată în dreptul extrădării (articolul 14 din Convenţia europeană privind extrădarea) şi 

păstrată pentru proceduri de predare. A se vedea mai multe în Capitolul 5, secţiunea 3.3.2. 
1521 Acordul din 25 mai 1987 privind aplicarea între Statele Membre ale Comunităţilor Europene a Convenţiei 

Consiliului Europei privind transferul persoanelor condamnate şi Convenţia din 13 noiembrie 1991 între Statele 

Membre ale Comunităţilor Europene privind executarea hotărârilor judecătoreşti străine nu au intrat niciodată în 

vigoare. O convenţie specială a UE pentru transferul hotărârilor, Convenţia din 17 iunie 1998 referitoare la pierderea 

drepturilor de conducere, JOUE 1998, C 216/2, de asemenea, nu a intrat niciodată în vigoare. A se vedea în 

continuare secţiunea 4.5 a acestui capitol. Articolul 293 din Tratatul CE, care prevede ca Statele Membre să intre în 

negocieri între ele, cu scopul securizării în beneficiul cetăţenilor lor: „simplificarea formalităţilor care reglementează 

recunoaşterea reciprocă şi executarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti”, nu a fost niciodată folosită pentru 

hotărârile penale. În vederea recunoaşterii reciproce atât pentru hotărârile civile (articolul 81 din TFUE), cât şi 

pentru hotărârile penale (articolul 82 din TFUE), prevederea a fost abrogată prin Tratatul de la Lisabona.  
1522 În mod similar, Protocolul adiţional la Convenţia 1983 din 18 decembrie 1997 nu mai acordă persoanei 

condamnate un astfel de drept de veto. 

 


