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Viziunea Agentului Guvernamental 
pentru CJUE privind hotărârea CJUE în 

cauza C-327/18 PPU, R.O.



Context

 Martie 2017: UK a notificat președintelui Consiliului European intenția sa de a se
retrage din UE, întemeindu-se pe articolul 50 TUE.

Notificarea ar trebui să conducă la retragerea UK începând cu 29 martie 2019.

 Mai 2018: a fost formulată cererea preliminară în cauza R.O. (în cadrul
executării, în Irlanda, a două mandate europene de arestare emise de instanțele
din UK împotriva lui R.O.)

 Obiectul cererii preliminare: interpretarea:

- art. 50 TUE

și a

- Deciziei-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și
procedurile de predare între statele membre.



Situaţia de fapt (1/2)

 R.O. a fost plasat în arest preventiv în Irlanda începând cu 3 februarie 2016.

 R.O. a ridicat obiecții înaintea instanței de trimitere (High Court, Irlanda) cu privire
la predarea sa în UK, susținând, în special, că ar putea suferi tratamente inumane
și degradante dacă ar fi încarcerat în închisoarea din Maghaberry în Irlanda de
Nord.

 Aprilie 2018: la solicitarea instanței de trimitere, autoritatea judiciară emitentă a
celor 2 MEA a comunicat informații cu privire la modul în care administrația
penitenciarelor din Irlanda de Nord ar gestiona riscul ca R.O. să sufere tratamente
inumane sau degradante în Irlanda de Nord.

 High Court a respins majoritatea obiecțiilor ridicate de R.O. împotriva predării
sale.
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Situaţia de fapt (2/2)
 Susținerile lui R.O. :

- incertitudine în ceea ce privește regimul juridic care va exista în UK după retragerea din
UE nu se poate garanta că drepturile de care beneficiază R.O. în temeiul
dreptului UE vor putea, în practică, să fie puse în aplicare ca atare.

- patru aspecte ale dreptului UE ar putea, teoretic, să fie invocate:

• dreptul la computarea perioadei de detenție executate în statul membru de
executare, prevăzut la articolul 26 din decizia-cadru;

• principiul „specialității”, prevăzut la articolul 27 din decizia-cadru;

• dreptul care limitează predarea sau extrădarea ulterioară, prevăzut la articolul 28 din
decizia-cadru, și

• respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei predate în conformitate cu Carta
drepturilor fundamentale a UE.

 Instanța de trimitere: se pune problema dacă, în eventualitatea unui litigiu în legătură
cu unul dintre aceste patru aspecte și în lipsa unor măsuri care să confere Curții
competența de a se pronunța cu titlu preliminar cu privire la acestea, predarea unei
persoane precum R.O. creează un risc semnificativ ca aceasta să sufere o injustiție.
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Întrebările preliminare
1) Având în vedere:

– notificarea adresată de UK în temeiul articolului 50 TUE;
– incertitudinea în ceea ce privește acordurile care vor fi încheiate între UE și UK pentru a reglementa
relațiile dintre acestea după retragerea UK și
– incertitudinea subsecventă în ceea ce privește măsura în care R.O. va putea beneficia, în practică, de
drepturile acordate în temeiul tratatelor, al cartei sau al legislației relevante, în cazul în care acesta ar fi
predat UK și ar rămâne în continuare în detenție după retragerea UK din UE,
este un stat membru solicitat obligat de dreptul UE să refuze predarea în UK a unei persoane care face
obiectul unui MEA, a cărei predare ar fi de altfel obligatorie în temeiul legislației naționale a acestui
stat membru: a) în toate cazurile? / b) în unele cazuri, ținând seama de împrejurările specifice ale
cauzei? / c) în niciun caz?

2) În cazul în care răspunsul la prima întrebare este cel prezentat la punctul b), care sunt criteriile
sau elementele pe care o instanță din statul membru solicitat trebuie să le evalueze pentru a stabili
dacă predarea este interzisă?

3) În contextul celei de a doua întrebări, instanța din statul membru solicitat este obligată să amâne
pronunțarea deciziei finale privind executarea mandatului european de arestare pentru a aștepta mai
multe precizări în ceea ce privește regimul juridic relevant care va fi pus în aplicare după retragerea din
UE a statului membru solicitant: a) în toate cazurile? / b) în unele cazuri, ținând seama de
împrejurările specifice ale cauzei? / c) în niciun caz?

4) În cazul în care răspunsul la a treia întrebare este cel prezentat la punctul b), care sunt criteriile
sau elementele pe care o instanță din statul membru solicitat trebuie să le evalueze pentru a stabili
dacă este obligată să amâne pronunțarea deciziei finale privind executarea mandatului european de
arestare?”



Întrebările preliminare

În esență: dacă articolul 50 TUE trebuie interpretat în
sensul că notificarea de către un stat membru a intenției sale de a se
retrage din UE în conformitate cu acest articol are drept consecință
că, în cazul emiterii de către acest stat membru a unui MEA
împotriva unei persoane, statul membru de executare trebuie să
refuze executarea MEA sau să amâne executarea sa în așteptarea
unor precizări cu privire la regimul juridic care va fi aplicabil în statul
membru emitent după retragerea sa din UE.
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Raţionamentul Curţii

O notificare în temeiul art. 50 TUE nu are ca efect suspendarea aplicării dreptului UE în statul

membru care a notificat intenția sa de a se retrage din UE.

În consecință, acest drept, din care fac parte dispozițiile deciziei-cadru, precum și principiile
încrederii și recunoașterii reciproce inerente acesteia, rămâne pe deplin în vigoare în acest stat
până la retragerea efectivă din UE.

Îi revine autorității judiciare de executare sarcina de a examina (apreciere concretă și precisă a
cauzei) dacă există motive serioase și temeinice de a crede că, după retragerea din UE a statului
membru emitent, persoana care face obiectul MEA să fie privată de drepturile fundamentale și de
drepturile conferite în esență de articolele 26-28 din decizia-cadru.

Drepturile ce rezultă din articolele 26-28 din decizia-cadru și drepturile fundamentale prevăzute la
articolul 4 din Cartă sunt protejate prin dispoziții de drept național nu numai în cazul predării, ci și
al extrădării. Prin urmare, acestea nu sunt subordonate aplicării deciziei-cadru în statul membru
emitent.

Împrejurarea că, fără îndoială, în lipsa unui acord în acest sens între UE și UK, drepturile
menționate nu vor putea să facă obiectul unei întrebări preliminare în fața Curții, după retragerea
UK, nu este susceptibilă sămodifice această analiză.
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Concluzie

Articolul 50 TUE trebuie interpretat în sensul că simpla notificare de către un stat
membru a intenției sale de a se retrage din UE în conformitate cu acest articol nu
are drept consecință că, în cazul emiterii de către acest stat membru a unui MEA
împotriva unei persoane, statul membru de executare trebuie să refuze
executarea acestui MEA sau să amâne executarea sa în așteptarea unor precizări
cu privire la regimul juridic care va fi aplicabil în statul membru emitent după
retragerea sa din UE.

În lipsa unor motive serioase și întemeiate de a crede că persoana care face
obiectul MEA menționat riscă să fie privată de drepturile recunoscute de Carta
drepturilor fundamentale a UE și de Decizia-cadru 2002/584/JAI, în urma
retragerii din UE a statului membru emitent, statul membru de executare nu
poate refuza executarea aceluiași MEA atât timp cât statul membru emitent face
parte din UE.



Vă mulțumim!

agent.roumain.cjue@mae.ro
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