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I. Natura juridică a prescripției răspunderii penale
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Natura juridică a prescripției răspunderii penale în jurisprudența CEDO (1)
Hot. Coeme c. Belgia, 22 iunie 2000
§149. Prelungirea termenului de prescripție,  realizată prin legea din 24.12. 1993, și aplicarea sa imediatã de cãtre Curtea de Casație au avut, în mod cert, ca efect extinderea termenului înlãuntrul cãruia faptele puteau fi urmãrite și au fost defavorabile recurenților, dejucând așteptãrile acestora. O astfel de măsură nu încalcă însă drepturile garantate de art.7, căci nu se poate interpreta această dispoziție ca împiedicând o prelungire a termenelor de prescripție, prin efectul aplicării imediate a unei legi de procedură, atât timp cât faptele imputate nu au fost niciodată prescrise.
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Natura juridică a prescripției răspunderii penale în jurisprudența CEDO (1)
Hot. Coeme c. Belgia, 22 iunie 2000
§148. Curtea reține că soluția adoptată de Curtea de Casație se întemeiază pe jurisprudența sa anterioară potrivit căreia legile care modifică regulile prescripției sunt considerate, în Belgia, ca norme de procedură.
§147. În dreptul belgian, calificarea infracțiunii se face nu în funcție de pedeapsa aplicabilă, ci în funcție de pedeapsa aplicată. Astfel,  se cuvine a se plasa momentul judecății pentru a fixa, în definitiv, termenul de prescripție. (…).
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Natura juridică a prescripției răspunderii penale în jurisprudența CEDO (2)
Dec. Previtti c. Italia, 12 februarie 2013
	§80. Curtea reamintește că în hotărârea Coëme ș.a. c. Belgia a apreciat că aplicarea imediată a unei legi care prelungește termenele de prescripție nu aduce atingere dispozițiilor art.7 din Convenție, «căci nu se poate interpreta această dispoziție ca împiedicând o prelungire a termenelor de prescripție, prin efectul aplicării imediate a unei legi de procedură, atât timp cât faptele imputate nu au fost niciodată prescrise». Curtea a calificat deci regulile aplicabile în materia prescripției ca fiind norme de procedură. Curtea nu vede nici un motiv de a se îndepărta de la această concluzie în prezenta cauză. Ea constată că regulile privind prescripția nu definesc infracțiuni sau pedepse aplicabile lor și pot fi interpretate ca stabilind o simplă condiție prealabilă pentru examinarea cauzei.
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Natura juridică a prescripției răspunderii penale în jurisprudența CEDO (3)
Dec. Borcea c. România, 22 septembrie 2015
§64. În ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materia prescripției Curtea reamintește că ea a statuat deja că aplicarea imediată a unei legi care prelungește termenele de prescripție nu aduce atingere dispozițiilor art.7 din Convenție, «căci nu se poate interpreta această dispoziție ca împiedicând o prelungire a termenelor de prescripție, prin efectul aplicării imediate a unei legi de procedură, atât timp cât faptele imputate nu au fost niciodată prescrise». Curtea a calificat deci regulile aplicabile în materia prescripției ca fiind norme de procedură. Ea constată că regulile privind prescripția nu definesc infracțiuni sau pedepse aplicabile lor și pot fi interpretate ca stabilind o simplă condiție prealabilă pentru examinarea cauzei.
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Perspectiva CJUE asupra naturii juridice a prescripției
Hot. din 3 mai 2005 (Berlusconi ș.a.)
§78. … Prima directivă privind societățile nu poate fi invocată ca atare împotriva învinuiților de către autoritățile unui Stat membru în cadrul procedurilor penale, dat fiind că o directivă, prin ea însăși și independent de o lege internă a Statului membru adoptată în aplicarea ei, nu poate avea ca efect angajarea sau agravarea răspunderii penale a învinuiților.
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Jurisprudența CCR (1):
Dec.1092 din 18 decembrie 2012
(…) prescripţia aparţine dreptului penal material, şi nu dreptului procesual penal. Aşa fiind, prescripţia este o cauză de înlăturare a răspunderii penale. Este adevărat că, înlăturându-se răspunderea penală, se înlătură şi acţiunea penală, dar acesta este un efect derivat, de ordin procesual, ce decurge din primul efect, din înlăturarea răspunderii penale, efect de ordin material. Prin urmare, prescripţia răspunderii penale apare ca o cauză de înlăturare a răspunderii penale şi, pe cale de consecinţă, ca o cauză de înlăturare sau de neaplicare a pedepsei. Această cauză face să înceteze dreptul de a trage la răspundere penală şi a obligaţiei corespunzătoare.
Codurile penale la trei ani
 


Jurisprudența CCR (2): Dec.511 din 12 decembrie 2013
Preeminența dreptului la viață este, astfel, cea care justifică posibilitatea legiuitorului de a stabili imprescriptibilitatea … în cazul infracțiunilor de omor și al infracțiunilor intenționate urmate de moartea victimei, pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripție. (…) legiuitorul a avut de ales între principiul securității raporturilor juridice și echitatea juridică, ambele componente fundamentale ale statului de drept. Fiind sarcina legiuitorului să decidă cărui principiu îi acordă prevalență, acesta, fără a interveni arbitrar și ținând seama de valoarea primordială a dreptului la viață consacrat de art.22 alin.(1) din Constituție, a optat pentru aplicarea imediată a dispozițiilor din materia prescripției, mai severe, inclusiv pentru infracțiuni comise anterior, pentru care termenul de prescripție pedepsei nu s-a împlinit. 
Curtea constată că opțiunea legiuitorului privind reglementarea imprescriptibilității executării pedepselor principale în cazul infracțiunilor de omor și al infracțiunilor intenționate urmate de moartea victimei pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripție, nu are drept consecință un prejudiciu constituțional relevant. 
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Domeniul de incidență al prescripției. Limite
Codurile penale la trei ani
 


Limite tradiționale (art.29 Statut CPI):
-	Genocid
-	Crime contra umanității
-	Crime de război

Alte limite:
-	Omor calificat (Germania)
-	Infracțiuni pasibile de detențiune pe viață (Italia, Olanda, Finlanda, Estonia)
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Perspectiva CEDO (1):
Hot. Asociația 21 decembrie ș.a. c. România, 24 mai 2011
§144. (…) în cazul folosirii masive a forței letale împotriva populației civile în timpul manifestațiilor antiguvernamentale ce au precedat tranziția de la un regim totalitar la un regim mai democratic, ca în speță, Curtea nu poate accepta că o anchetă este efectivă dacă ea se încheie ca efect al prescripției răspunderii penale, în vreme ce autoritățile au fost inactive.
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Perspectiva CEDO (2):
Hot. Abdülsamet Yaman c. Turcia,  2 noiembrie2004

§55. (…) atunci când un agent al statului este acuzat de infracțiuni ce implică tortura sau rele tratamente, este de importanță capitală în vederea unui remediu efectiv ca urmărirea penală și condamnarea să nu fie împiedicate de efectul prescripției … .  
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Perspectiva CEDO (3)
Hot. Mocanu s.a. c. România (M.C), 17 sept. 2014
 §326. Curtea a statuat, de asemenea, că în materie de tortură sau rele tratamente aplicate de agenți ai statului, acțiunea penală nu ar trebui să se stingă ca efect al prescripției, după cum nici amnistia sau grațierea nu ar trebui să fie acceptate în acest domeniu. (Abdülsamet Yaman c. Turcia, no 32446/96, § 55, 2 noiembrie 2004, Yeter c. Turcia, no 33750/03, § 70, 13 ianuarie 2009, Asociatia « 21 Decembrie 1989 » ș.a., § 144).
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Perspectiva CJUE:
Hot. Taricco (C- 105/14), 8 septembrie 2015
   §58. O reglementare națională în materie de prescripție, care prevede că actul întreruptiv, intervenit în cursul unei proceduri penale vizând fraude grave în materie de TVA, are ca efect prelungirea termenului de prescripție cu doar un sfert din durata sa inițială, este susceptibilă să aducă atingere obligațiilor stabilite în sarcina Statelor membre de art. 325 §§ 1, 2 TFUE, în ipoteza în care această reglementare națională ar împiedica aplicarea de sancțiuni efective și disuasive într-un număr considerabil de cazuri de fraude grave ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. În acest caz, instanței naționale îi revine obligația de a da efect deplin dispozițiilor art. 325 §§ 1 și 2 TFUE, lăsând, la nevoie, neaplicate dispozițiile din dreptul național ce ar avea ca efect împiedicarea statului în cauză să respecte obligațiile statornicite în sarcina sa de art. 325 §§ 1 și 2 TFUE.
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Perspectiva CJUE:
Hot. Taricco (C- 105/14), 8 septembrie 2015
§ 55. Această neaplicare a dreptului național nu ar încălca drepturile acuzaților, așa cum sunt ele garantate de art.49 din Cartă.
§56. Într-adevăr, nu este vorba în niciun fel de o condamnare a acuzaților pentru o acțiune sau inacțiune care, la momentul când a fost comisă, nu constituia o infracțiune sancționată penal de dreptul național și nici de aplicarea unei sancțiuni care, la acel moment, nu era prevăzută de lege. Dimpotrivă, faptele imputate acuzaților din cauza principală întruneau, la data comiterii, elementele constitutive ale aceleiași infracțiuni și erau pasibile de aceleași sancțiuni penale ca în prezent.
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