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Articolul 1 din Protocolul adițional 

 

O taxă de eliberare de 50 000 GBP (60 000 EUR) impusă pentru returnarea aeronavei 

confiscate nu a fost disproporționată în raport cu obiectivul de a împiedica importul de 

droguri interzise în țară 

HOTĂRÂREA ÎN CAUZA AIR CANADA ÎMPOTRIVA REGATULUI UNIT 

 

(Cererea nr. 18465/91) 

5 mai 1995 

 

1. În fapt  

 

La 1 mai 1987, administrația fiscală și vamală din Regatul Unit [UK Customs and Excise] 

a confiscat o aeronavă aparținând Air Canada (denumită în continuare „reclamanta”) după ce 

au fost găsite droguri la bord. Confiscarea aeronavei a avut loc în urma mai multor incidente 

care au dat naștere unor preocupări ale administrației fiscale și vamale din Regatul Unit cu 

privire la caracterul adecvat al procedurilor de securitate ale societății reclamante la aeroportul 

Heathrow din Londra. Aeronava a fost reținută de autorități timp de mai multe ore, până la 

achitarea de către reclamantă a sumei de 50 000 de lire sterline (aproximativ 60 000 de euro).  

 

2.  Decizia Curții 

 

La 20 mai 1987, reclamanta a formulat o cerere de chemare în judecată, susținând că 

aeronava nu era susceptibilă a fi supusă sechestrului. Atât Înalta Curte, cât și Curtea de Apel 

au considerat că acțiunile autorităților de confiscare a aeronavei nu au avut ca efect privarea 

reclamantei de proprietate, întrucât reclamanta a plătit ulterior suma necesară pentru returnarea 

aeronavei. Cererea de introducere a unei căi de atac în fața Camerei Lorzilor a fost respinsă.  

 

Articolul 1 din Protocolul adițional  

 

Reclamanta a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în temeiul articolului 1 din 

Protocolul adițional (protecția proprietății) la Convenția europeană a drepturilor omului cu 

privire la încălcarea drepturilor sale prin confiscarea aeronavei sale și prin condițiile impuse 

pentru returnarea acesteia. Reclamanta a invocat de asemenea, în temeiul articolului 6 alineatul 

(1) (dreptul la un proces echitabil), faptul că suma pe care a trebuit să o plătească pentru 

eliberarea de sub sechestru a aeronavei a constituit, de fapt, o sancțiune penală și, prin urmare, 

a făcut obiectul unei constatări a caracterului infracțional în lipsa unei proceduri jurisdicționale. 

 

Curtea a arătat că acțiunea de sechestrare a aeronavei nu privează reclamanta de 

proprietatea sa, întrucât suma necesară pentru eliberarea de sub sechestru a aeronavei a fost 



plătită ulterior, iar aeronava a fost returnată. Curtea a acceptat că punerea și eliberarea de sub 

sechestru a aeronavei a fost o măsură luată în cadrul politicii Regatului Unit care vizează 

împiedicarea introducerii de droguri interzise în țară de către transportatori și, prin urmare, ar 

putea fi clasificată drept o reglementare a folosirii bunurilor, astfel cum este definită la 

articolul 1 alineatul (2) din Protocolul adițional.  

 

Curtea a statuat că acțiunile autorităților constituiau măsuri excepționale, utilizate 

pentru a aduce o îmbunătățire a procedurilor de securitate ale reclamantei și au fost adoptate în 

interesul general, în special pentru a combate traficul internațional de droguri. Curtea a luat în 

considerare cantitatea mare de droguri găsite în container, și anume 331 kilograme; precum și 

valoarea aeronavei, 60 000 000 de lire sterline; și a ajuns la concluzia că cerința de a plăti 

50 000 de lire sterline nu era disproporționată în raport cu obiectivul de a împiedica importul 

de droguri interzise în Regatul Unit. În împrejurările din speță, a fost atins un just echilibru. 

Astfel, Curtea a constatat că nu a existat nicio încălcare a articolului 1 din Protocolul adițional.   

 

Articolul 6  

 

Curtea a constatat că nu au fost formulate acuzații penale împotriva reclamantei și nu 

au fost implicate instanțele penale. În consecință, Curtea a statuat că nu a existat nicio acuzație 

penală și părțile au fost de acord că plângerea privea drepturile civile ale societății reclamante. 

Reclamanta a fost în măsură să conteste și a contestat sechestrul instituit de administrația fiscală 

și vamală din Regatul Unit. Această cale de atac a fost limitată prin acordul părților la chestiuni 

de drept specifice. Curtea a hotărât că, prin urmare, cerința privind accesul la instanță a fost 

îndeplinită în această privință. În ceea ce privește decizia de solicitare a plății, reclamanta avea 

posibilitatea de a iniția o procedură de control jurisdicțional cu privire la acest aspect, dar nu a 

fost inițiată nicio astfel de procedură. În consecință, Curtea a hotărât că nu a existat nicio 

încălcare a articolului 6.  

 

 


