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Articolul 1 din Protocolul adițional 

 

Statelor li se acordă o marjă de apreciere în ceea ce privește articolul 1 din Protocolul 

adițional atunci când reglementează folosirea bunurilor cu scopul sprijinirii luptei împotriva 

criminalității organizate 

 

DECIZIA ÎN CAUZA RIELA ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ITALIEI 

 

(Cererea nr. 52439/99) 

4 septembrie 2001 

 

1. În fapt 

 

În decembrie 1995, instanța națională din Catania a dispus confiscarea mai multor bunuri 

aparținând celor nouă reclamanți, cetățeni italieni suspectați că aparțin unei organizații 

criminale de tip mafiot, precum și membrilor familiilor acestora. Printre bunuri s-au numărat 

terenuri, clădiri, vehicule și acțiuni. Confiscarea a fost dispusă în temeiul dreptului național 

pentru motivul că bunurile fuseseră dobândite ca produs al unei activități infracționale sau prin 

intermediul produsului unei activități infracționale.   

 

Curtea de Apel națională a confirmat hotărârea de confiscare pentru aceleași motive 

susținute inițial în motivarea acesteia. Recursul reclamanților a fost respins în cadrul unei 

ședințe în camera de consiliu la care avocaților reclamanților nu li s-a permis să participe. Prin 

urmare, hotărârea de confiscare a devenit definitivă, deși nu fusese încă executată până la 

momentul sesizării Curții. 

 

2. Decizia Curții  

 

În temeiul articolului 1 din Protocolul adițional (protecția proprietății) și, respectiv, al 

articolului 6 alineatul (1) (dreptul la un proces echitabil) din Convenția europeană a drepturilor 

omului, reclamanții au invocat faptul că prin măsura confiscării le-a fost încălcat dreptul la 

respectarea bunurilor și că procesul judiciar a fost inechitabil. 

 

Articolul 1 din Protocolul adițional 

 

Curtea a recunoscut că confiscarea constituie o ingerință în dreptul unei persoane la 

respectarea bunurilor sale. În speță, hotărârea de confiscare a constituit o reglementare a 

folosirii bunurilor conform interesului general în sensul articolului 1 al doilea paragraf din 

Protocolul adițional, întrucât era prevăzută de lege și urmărea un scop legitim.  

 



În ceea ce privește proporționalitatea, Curtea a observat că autorităților statului li s-a 

acordat o marjă largă de apreciere în ceea ce privește politicile lor de combatere a criminalității 

organizate. Curtea a statuat că, întrucât hotărârea de confiscare definitivă nu a fost pusă în 

aplicare decât după trei runde de proceduri interne, cu respectarea principiului 

contradictorialităţii, prin intermediul a trei grade de jurisdicție națională, iar instanțele naționale 

au examinat faptele pertinente în mod obiectiv și nu au acționat în mod arbitrar, reclamanților 

li s-a acordat o posibilitate rezonabilă de a-și susține cauza în fața autorităților competente. Prin 

urmare, ingerința în drepturile reclamanților în sensul articolului 1 din Protocolul adițional a 

fost proporțională, iar plângerea reclamanților întemeiată pe acest articol a fost respinsă ca 

vădit nefondată. 

 

Articolul 6  

 

În temeiul legislației italiene, confiscarea bunurilor în cadrul măsurilor preventive nu a 

indicat o constatare a vinovăției, ci a fost pusă în aplicare pentru a preveni viitoare activități 

infracționale. Nu era necesară nicio condamnare penală pentru impunerea unor măsuri 

preventive, iar Curtea a arătat, în consecință, că confiscarea nu putea fi considerată o sancțiune 

în sensul articolului 6. Cu toate acestea, întrucât confiscarea era de natură pecuniară, iar 

reclamanții au invocat o pretinsă încălcare a drepturilor cu caracter pecuniar, era aplicabil 

aspectul civil a articolului 6.   

 

Deși a avut loc o ședință în camera de consiliu cu privire la recursul formulat, Curtea a 

hotărât că, întrucât hotărârea de confiscare fusese deja examinată de două instanțe, ambele cu 

plenitudine de jurisdicție, fiind organizate ședințe publice, cu respectarea principiului 

contradictorialităţii, iar reclamanții au fost în măsură să depună pledoarii pentru ședința în 

cameră de consiliu, nu a existat, în general, nicio încălcare a articolului 6 alineatul (1). Prin 

urmare, Curtea a concluzionat că plângerile reclamanților formulate în temeiul articolului 6 

alineatul (1) trebuie respinse ca vădit nefondate. 

 


