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Articolul 1 din Protocolul adițional 

 

Confiscarea monedelor care au făcut obiectul contrabandei nu a constituit în mod automat o 

lipsire de proprietate 

 

HOTĂRÂREA ÎN CAUZA AGOSI ÎMPOTRIVA REGATULUI UNIT 

 

Cererea nr. 9118/80 

24 octombrie 1986 

 

1. În fapt  

 

La 2 august 1975, X și Y au fost prinși în timp ce încercau să introducă în Regatul Unit 

1 500 de monede de aur Kruegerrand, în valoare de 120 000 de lire sterline (aproximativ 

235 000 de euro), de către agenții administrației fiscale și vamale din Regatul Unit [UK 

Customs and Excise]. Monedele fuseseră cumpărate mai devreme în aceeași zi de la societatea 

reclamantă, AGOSI, din Germania. Contractul de vânzare stipula că transmiterea de către 

AGOSI a dreptului de proprietate asupra monedelor nu urma să aibă loc decât după efectuarea 

plății către societate de către X și Y. Întrucât cecul prezentat de X și Y pentru plată nu a fost 

onorat, contractul de vânzare a fost ab initio nul și neavenit, iar AGOSI și-a păstrat dreptul de 

proprietate asupra monedelor.  

 

AGOSI a inițiat o procedură în Regatul Unit pentru restituirea monedelor confiscate pentru 

motivul că societatea era proprietara lor de drept și că fusese victima nevinovată a fraudei 

comise de X și Y. Cu toate acestea, inițiativa sa nu a avut niciun rezultat. 

 

2. Decizia Curții  

 

AGOSI a arătat că, prin confiscarea monedelor, a fost încălcat articolul 1 din Protocolul 

adițional (dreptul la respectarea bunurilor) întrucât AGOSI era proprietara legală a monedelor 

și nu comisese nicio infracțiune.  AGOSI a arătat de asemenea, în temeiul articolului 6 (dreptul 

la un proces echitabil), că nu avusese posibilitatea, în temeiul dispozițiilor relevante din dreptul 

englez, să își demonstreze nevinovăția în fața unei instanțe. 

 

Curtea a analizat dacă confiscarea monedelor care au făcut obiectul contrabandei constituia 

o privare sau o reglementare a folosirii acestora și dacă, în speță, o astfel de ingerință în dreptul 

de proprietate al reclamantului era justificată. Curtea a analizat, de asemenea, dacă procedura 

de impunere a măsurii confiscării constituia o procedură de stabilire a unei acuzații penale și, 

în caz afirmativ, dacă AGOSI a fost privată de dreptul la un proces echitabil prevăzut la 

articolul 6 din Convenția europeană. 



Articolul 1 din Protocolul adițional  

 

Curtea a precizat că articolul 1 din Protocolul adițional cuprinde trei aspecte interconectate: 

principiul dreptului la respectarea bunurilor, restricțiile impuse lipsirii de proprietate și dreptul 

statelor contractante de a reglementa, printre altele, folosirea bunurilor unei persoane conform 

interesului general. Curtea a observat că, deși confiscarea monedelor a implicat o lipsire de 

proprietate, confiscarea s-a efectuat în conformitate cu normele generale privind controlul 

monedelor de aur în Regatul Unit, care, la rândul lor, interziceau importul monedelor 

Kruegerrand. 

 

Articolul 1 din Protocolul adițional recunoaște în mod expres dreptul unui stat de a pune în 

aplicare legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosirea bunurilor conform 

interesului general. Curtea a hotărât că, întrucât normele aplicabile în Regatului Unit în ceea 

ce privește importul de monede Kruegerrand sunt conforme interesului general, întrebarea la 

care trebuie să răspundă Curtea este dacă acțiunile autorităților au fost proporționale – statul 

trebuie să realizeze un echilibru just între cerințele de interes general și drepturile individului 

și, în această privință, Curtea a recunoscut că statele beneficiază de o marjă largă de apreciere. 

 

Curtea a observat că, pentru a stabili dacă în speță s-a realizat un just echilibru, este esențial 

să se stabilească dacă procedurile de control aplicate în Regatul Unit permiteau să se țină seama 

de gradul culpei reclamantei, de prudența de care a dat dovadă reclamanta și de legătura dintre 

aceasta și încălcarea legii. De asemenea, Curtea a trebuit să analizeze dacă procedurile în cauză 

au oferit AGOSI o posibilitate rezonabilă de a-și susține cauza în fața autorităților competente.  

 

Curtea a concluzionat că sistemul britanic a asigurat luarea în considerare în mod rezonabil 

a comportamentului societății reclamante și că acesteia i s-a oferit o posibilitate rezonabilă de 

a-și susține cauza. În consecință, nu a existat nicio încălcare a articolului 1 din Protocolul 

adițional. 

 

Articolul 6  

 

Curtea a statuat că articolul 6 din convenție nu se aplică și, prin urmare, Curtea nu a 

considerat necesară examinarea cauzei din perspectiva acestui articol. 

 


