
 

 
Traducerea acestui document a fost sprijinită de Programul Statul de Drept 

Europa de Sud-Est, Konrad-Adenauer-Stiftung. Opiniile exprimate aici aparțin 
autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a KAS RLP SEE. 

 

 

Articolul 1 din Protocolul adițional 

 

Sarcina probei impusă inculpatului, după ce a fost găsit vinovat de trafic de droguri, de a 

răsturna prezumția că proprietatea sa a fost achiziționată ilegal nu a încălcat articolul 6 

 

HOTĂRÂREA ÎN CAUZA GRAYSON ȘI BARNHAM ÎMPOTRIVA 

REGATULUI UNIT 

 

(Cererile nr. 19955/05 și nr. 15085/06) 

23 septembrie 2008 

1. În fapt 

 

  

 În ianuarie 2002, primul reclamant, domnul Grayson, a fost condamnat pentru o 

infracțiune care a implicat importul a peste 28 kg de heroină pură cu o valoare totală de 1,2 

milioane de lire sterline (1 518 526 de euro).  Domnul Barnham, coinculpat, a fost descris în 

cursul procesului ca fiind organizatorul principal al unei activități internaționale de trafic de 

droguri.  

 

 Primul reclamant, domnul Grayson, a fost condamnat la 22 ani de închisoare. În iulie 

2002, după examinarea susținerilor scrise și orale ale reclamantului și ale Ministerului Public, 

instanța a emis o hotărâre de confiscare în temeiul Legii privind traficul de droguri din 1994.  

Atunci când a decis cu privire la suma care urmează să fie confiscată, instanța a ținut cont de 

situația financiară actuală a reclamantului, de afacerile în care s-a implicat acesta și de toate 

împrejurările speței. Instanța a fost convinsă de teza potrivit căreia o încărcătură atât de 

importantă nu ar fi reprezentat prima afacere a reclamantului legată de traficul de droguri și că 

el ar fi finanțat cumpărarea încărcăturii respective prin utilizarea produsului traficului de 

droguri efectuat anterior.  Reclamantul nu a reușit să combată această teză. De asemenea, 

judecătorul a considerat că este corect să se presupună că banii deținuți de reclamant 

reprezentau produsul traficului de droguri și că reclamantul dispunea și de alte fonduri 

nedeclarate. Instanța a concluzionat că reclamantul câștigase suma de 1 230 748 de lire sterline 

(1 518 526 de euro).  

  

Odată ce instanța a stabilit profitul obținut de reclamant de pe urma traficului de 

droguri, i-a revenit acestuia sarcina de a demonstra, pe baza punerii în balanță a probabilităților, 

că activele sale circulante valorau mai puțin decât profitul stabilit. În final, prin hotărârea de 

confiscare a fost stabilită suma de 236 000 de lire sterline, reprezentând activele realizabile ale 

reclamantului, cu o pedeapsă suplimentară de zece ani de închisoare în cazul în care suma nu 

era achitată în termen de 12 luni. Reclamantul a formulat apel împotriva deciziei, dar Curtea 

de Apel a respins apelul, considerând că dovezile contabile suplimentare a căror admitere a 



fost solicitată de reclamant nu combăteau concluziile parchetului, ci le susțineau în mare 

măsură.  

 

 La 16 iulie 2001, al doilea reclamant, domnul Barnham, a fost condamnat pentru două 

acuzații de conspirație cu intenția de a importa loturi mari de canabis în Regatul Unit. Cu toate 

acestea, niciunul dintre importuri nu fost efectuat, iar locul în care se aflau drogurile nu era 

cunoscut. În timpul procesului a depus mărturie un ofițer de poliție sub acoperire, „Murray”, 

care, pretinzând că se ocupă cu spălarea banilor, intrase în contact cu reclamantul. Murray a 

afirmat că reclamantul se aștepta să primească o plată de 12 milioane de lire sterile (13,5 

milioane de euro) și că partea care îi revenea personal acestuia urma să fie de 2 milioane de lire 

sterline (2,2 milioane de euro). Reclamantul a fost condamnat la 11 ani de închisoare.   

 

 În ianuarie 2002 a fost inițiată o procedură de confiscare. Reclamantul a recunoscut că 

a obținut profit de pe urma traficului de droguri în sensul Legii din 1994. Instanța a hotărât că 

valoarea totală a profitului obținut de reclamant se ridica la 1,5 milioane de lire sterline (1,7 

milioane de euro) În aprilie 2002, instanța a reluat procedura pentru a evalua activele realizabile 

ale reclamantului.  Reclamantul și soția sa au făcut dovada că singurul activ al acestora era casa 

lor situată în Spania, care era proprietate lor comună.  Instanța a constatat că reclamantul și 

soția sa mințiseră cu privire la activitățile și sursele lor de venit. Instanța a emis o hotărâre de 

confiscare pentru suma de 1 525 615 de lire sterline (1 714 170 de euro), cu o pedeapsă 

suplimentară de peste cinci ani în cazul în care reclamantul nu efectua plata în termen de 18 

luni. Reclamantul a formulat apel împotriva hotărârii, susținând că articolul 6 alineatul (1) din 

convenție se aplică evaluării activelor realizabile și că Ministerul Public nu dovedise că el se 

afla în posesia bunurilor. Curtea de Apel a constatat că instanța de fond a săvârșit o eroare de 

calcul și a redus suma la 1 460 615 de lire sterline (1 641 366 de euro). Calea de atac formulată 

în fața Camerei Lorzilor a fost respinsă.  

 

2. Decizia Curții 

 

Articolul 6 

 

 Ambii reclamanți au susținut că sarcina care le-a fost impusă, și anume de a dovedi că 

valoarea realizabilă a bunurilor lor era mai mică decât suma evaluată ca profit de pe urma 

traficului de droguri, le-a încălcat dreptul la un proces echitabil prevăzut articolul 6 alineatul 

(1) din convenție. În plus, reclamanții s-au plâns de faptul că procedura de confiscare le-a 

încălcat drepturile prevăzute de articolul 1 din Protocolul adițional la convenție. 

 

 Curtea a arătat că, în cursul primei etape a procedurii prevăzute de Legea din 1994, 

revenea Ministerului Public sarcina de a stabili, prin punerea în balanță a probabilităților, că 

sumele cheltuite sau primite în cursul celor șase ani anteriori săvârșirii infracțiunii proveneau 

din traficul de droguri.  Odată stabilit acest lucru, sarcina de a demonstra, tot prin punerea în 

balanță a probabilităților, că banii proveneau dintr-o sursă legitimă, a revenit inculpaților. O 

hotărâre de confiscare în temeiul Legii din 1994 nu a constituit o stabilire a vinovăției și nici 

nu a reprezentat o pedeapsă suplimentară. În plus, dreptul la apărare a fost protejat prin garanții 



integrate în sistem. Sarcina de a stabili că reclamanții dețineau activele în cauză în perioada 

relevantă a rămas în sarcina Ministerului Public. În plus, prezumția instanței naționale potrivit 

căreia bunurile deținute de reclamanți au fost dobândite prin mijloace nelegitime ar fi putut fi 

infirmată de reclamanți. Dat fiind că se dovedise că reclamanții fuseseră implicați într-o 

activitate de droguri importantă și lucrativă timp de mai mulți ani, nu era nerezonabil să se 

aștepte ca reclamanții să explice ce s-a întâmplat cu banii cu privire la care Ministerul Public a 

demonstrat că se află în posesia lor. În plus, această prezumție nu ar fi fost dificil de răsturnat 

dacă afacerile financiare ale reclamanților ar fi fost legitime.  Prin urmare, Curtea a constatat 

că nu a existat nicio încălcare a articolului 6 alineatul (1) din convenție.  

 

Articolul 1 din Protocolul adițional 

 

 Astfel cum s-a stabilit în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, faptul că 

o hotărâre de confiscare pronunțată în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) prevede obligația 

achitării unei sume de bani nu constituie o ingerință disproporționată în dreptul la respectarea 

bunurilor. Curtea a constatat că situația reclamanților din speță nu era diferită de situațiile cu 

privire la care s-a pronunțat în deciziile sale anterioare și, prin urmare, rezultă că nu a existat 

nicio încălcare a articolului 1 din Protocolul adițional. 

 


