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Articolul 1 din Protocolul adițional 

 

Menținerea sechestrului asigurător asupra bunurilor reprezentând produse ale infracțiunilor 

de tip mafiot timp de 4 ani și 8 luni de la achitarea reclamantului pentru comiterea 

infracțiunilor a constituit o încălcare a articolului 1 din Protocolul adițional 

 

HOTĂRÂREA ÎN CAUZA RAIMONDO ÎMPOTRIVA ITALIEI 

 

(Cererea nr. 12954/87) 

22 februarie 1994 

 

1. În fapt 

 

Reclamantul, domnul Raimondo, a fost arestat în 1984, fiind suspectat de apartenența la o 

organizație de tip mafiot. În legătură cu această acuzație, Ministerul Public a solicitat instituirea 

sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri ale reclamantului în vederea unei posibile 

confiscări a acestora. Ulterior,  în 1985, Tribunalul Districtual a emis o hotărâre de confiscare, 

însă reclamantul a fost achitat de acuzațiile formulate împotriva sa în ianuarie 1986. În 

decembrie 1986, Curtea de Apel a revocat hotărârea de confiscare după ce reclamantul a fost 

achitat de acuzația inițială din cauza probelor insuficiente. Această achitare a fost apoi 

confirmată în ianuarie 1987 de Curtea de Apel. Înregistrarea revocării solicitate a avut loc abia 

în august 1991.  

 

2. Decizia Curții  

 

Reclamantul s-a plâns de faptul că, prin punerea sub sechestru și confiscarea ulterioară a 

bunurilor sale, i-au fost încălcate drepturile care îi revin în temeiul articolului 1 din Protocolul 

adițional (dreptul la respectarea bunurilor).   De asemenea, reclamantul a reclamat, în temeiul 

articolului 6 alineatul (1) (dreptul la un proces echitabil), faptul că durata procedurii referitoare 

la calea de atac împotriva confiscării și a supravegherii speciale a bunurilor sale a încălcat de 

asemenea convenția. 

 

Articolul 1 din Protocolul adițional  

 

Curtea a decis să analizeze situația de până la pronunțarea hotărârii Curții de Apel în 

decembrie 1986 separat de situația ulterioară care a durat până la revocarea sechestrului și a 

confiscării bunurilor.   

 

Curtea a constatat că punerea sub sechestru a bunurilor reclamantului avea un temei juridic 

și că autoritățile nu l-au privat pe acesta din urmă de bunurile sale, ci doar au reglementat 



folosirea acestora de către reclamant. În ceea ce privește proporționalitatea unei astfel de 

măsuri, având în vedere stadiul incipient al procedurii penale în care a fost dispusă, Curtea a 

constatat că punerea sub sechestru constituia în mod clar o măsură provizorie menită să 

garanteze că bunurile care par a fi fructul unor activități ilegale, desfășurate în detrimentul 

comunității, pot fi ulterior confiscate, dacă este cazul. Prin urmare, măsura era justificată de 

interesul general și, având în vedere puterea economică extrem de periculoasă a unei organizații 

precum Mafia, nu se poate afirma că măsura instituirii sechestrului, dispusă într-un stadiu 

incipient al procedurii, a fost disproporționată în raport cu scopul urmărit.  

 

În ceea ce privește confiscarea unora dintre bunurile reclamantului, Curtea a confirmat 

poziția adoptată anterior în Hotărârea AGOSI, potrivit căreia confiscarea bunurilor nu intră în 

mod necesar în sfera lipsirii de proprietate prevăzute de articolul 1 din Protocolul adițional. 

Curtea a observat că, în conformitate cu jurisprudența italiană, confiscarea de acest tip nu ar 

putea avea ca efect transferul de proprietate către stat înainte de pronunțarea unei hotărâri 

definitive. Nu a existat o astfel de hotărâre definitivă în speță și, prin urmare, Curtea a constatat 

că nu a existat o lipsire de proprietate, ci doar o reglementare a folosirii bunurilor.  

 

Analizând proporționalitatea acțiunilor autorităților italiene, Curtea a observat că, în primul 

rând, confiscarea urmărea un obiectiv de interes general. Mai precis, aceasta a urmărit să 

asigure că folosirea bunurilor în cauză nu profită reclamantului sau organizației criminale din 

care era suspectat că face parte, în detrimentul comunității. Curtea a luat act, de asemenea, de 

dificultățile întâmpinate de statul italian în lupta împotriva Mafiei și de faptul că este bine-

cunoscut faptul că această organizație își investește profiturile obținute din activitățile sale 

infracționale în domeniul imobiliar. Curtea a remarcat că confiscarea bunurilor este o armă 

eficace și necesară împotriva circulației capitalurilor suspecte. Prin urmare, confiscarea 

bunurilor reclamantului a fost proporțională cu scopul urmărit. În cele din urmă, Curtea a 

reiterat faptul că sechestrul asigurător este, de obicei, justificat din perspectiva aplicării sale 

imediate, în pofida oricărei căi de atac. În concluzie, Curtea a constatat că Italia a acționat în 

mod proporțional. În consecință, nu a existat nicio încălcare a articolului 1 din Protocolul 

adițional până la pronunțarea deciziei Curții de Apel în decembrie 1986. 

  

Cu toate acestea, bunurile nu au fost restituite reclamantului imediat după achitarea sa 

în decembrie 1986. De fapt, bunurile au fost restituite de abia după patru ani și opt luni. Curtea 

a hotărât că aceasta este o ingerință în drepturile reclamantului prevăzute în convenție și că 

aceasta nu era nici „prevăzută de lege”, nici necesară „reglementării folosirii bunurilor conform 

interesului general” în sensul articolului 1 din Protocolul adițional. Prin urmare, a existat o 

încălcare a acestei dispoziții. 

 

Articolul 6  

 

 Curtea a observat că înghețarea preventivă a activelor  nu poate fi asimilată unei 

sancțiuni penale întrucât urmărește să împiedice săvârșirea de infracțiuni.  Prin urmare, 

articolul 6 nu se aplică acestui aspect al cauzei.  

 



În ceea ce privește confiscarea, Curtea a observat că, având în vedere faptul că cauza a 

fost introdusă în fața a două instanțe naționale, Curtea nu consideră că durata totală a procedurii 

a fost nerezonabilă. Prin urmare, nu a existat o încălcare a articolului 6 alineatul (1). 

 


