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Articolul 1 din Protocolul adițional 

 

Confiscarea bunurilor aparținând soției unui agent de poliție corupt nu a reprezentat o 

încălcare a articolului 1 din Protocolul adițional, întrucât soția trebuie să fi știut că bunurile 

confiscate ar fi putut fi cumpărate numai prin utilizarea produsului activităților organizației 

criminale 
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1. În fapt  

 

Reclamanta, Jurgita Silickiene, este cetățean lituanian, s-a născut în anul 1971 și 

locuiește în Lituania. Soțul său era un agent de poliție fiscală de rang înalt, urmărit penal pentru 

mai multe infracțiuni grave, printre care participarea la un grup infracțional care făcea 

contrabandă cu mari cantități de alcool și de țigări.  El a fost reținut în august 2000. 

 

În anul 2000, anchetatorul a înghețat anumite bunuri aparținând doamnei Silickiene, 

soțului său și mamei sale. În anul 2002, ca urmare a unei căi de atac introduse de soacra 

doamnei Silickiene, instanța a eliberat o parte din bunurile acesteia. Doamna Silickiene nu a 

formulat ea însăși nicio cale de atac împotriva sechestrului asupra bunurilor. În urma decesului 

soțului doamnei Silickiene în 2003 în închisoare, instanțele lituaniene au decis să continue 

procedura penală în măsura în care viza activitățile unei asociații criminale. Curtea a 

condamnat trei membri ai grupului la o pedeapsă privativă de libertate de mai mulți ani și a 

dispus confiscarea anumitor bunuri. Doamna Silickiene a angajat un nou avocat pentru a 

formula apel. Apelul a fost respins.  

 

Instanța de apel a respins de asemenea argumentul avocatului potrivit căruia confiscarea 

ar fi fost nelegală ca urmare a încetării procedurii penale împotriva soțului doamnei Silickiene. 

Instanța a invocat articolul 72 din Codul penal, care obliga instanțele să confiște bunurile 

provenite din săvârșirea de infracțiuni în cazul în care persoanele cărora le-au fost transferate 

bunurile aveau cunoștință de originea lor ilegală. Recursul formulat de același avocat a fost 

respins de Curtea Supremă. În cadrul unei proceduri penale separate, doamna Silickiene a fost 

condamnată pentru însușire ilegală de bunuri și falsificare de documente și a fost condamnată 

la patru ani de închisoare. Cu toate acestea, ea a fost grațiată ulterior în temeiul unui act de 

amnistie. 

 

  



2. Decizia Curții  

 

Doamna Silickiene a reclamat faptul că nu a avut posibilitatea să își apere în mod adecvat 

drepturile, întrucât nu a fost parte la procedura penală împotriva soțului său decedat și că a fost 

obligată să își asume răspunderea pentru presupusele infracțiuni săvârșite de soțul său, care, în 

final, nu a fost condamnat. Ea a invocat articolul 6 alineatele (1) și (2) din convenție și 

articolul 1 din Protocolul adițional. 

 

Doamna Silickiene a reclamat pierderea bunurilor sale ca urmare a confiscării dispuse 

de instanțele lituaniene. Întrucât drepturile de proprietate sunt drepturi civile în sensul 

articolului 6 alineatul (1), plângerea sa intra sub incidența acestui articol. Problema care se 

ridica era dacă procedura de confiscare a respectat principiile de bază ale unui proces echitabil, 

și anume dacă doamnei Silickiene i s-a acordat o posibilitate adecvată de a-și prezenta cauza 

în fața instanțelor. 

 

Deși doamna Silickiene nu a fost parte la procedura inițiată împotriva organizației 

criminale, Curtea a statuat că sistemul instituit asigurase garanțiile necesare. În special, ea ar fi 

putut iniția o procedură de control jurisdicțional pentru a contesta confiscarea bunurilor, dar nu 

a făcut acest lucru. 

 

În plus, în apel, avocatul său a ridicat în mod specific problema bunurilor confiscate în 

raport cu fiecare bun în parte. Dacă doamna Silickiene ar fi dispus de elemente de probă care 

să demonstreze originea legitimă a bunurilor sale, aceasta ar fi putut să le transmită avocatului 

în cadrul procedurii de apel. În consecință, Curtea a concluzionat că doamna Silickiene a 

beneficiat de o posibilitate rezonabilă și suficientă de a-și prezenta cauza. Prin urmare, nu a 

existat nicio încălcare a articolului 6 alineatul (1). 

 

Articolul 1 din Protocolul adițional  

 

Confiscarea bunurilor doamnei Silickiene a fost dispusă în conformitate cu articolul 72 

din Codul penal, astfel încât a fost legală. Această confiscare a afectat bunuri achiziționate în 

mod ilegal de organizația criminală condusă de soțul doamnei Silickiene și a urmărit obiectivul 

legitim care consta în a se asigura că reclamanta nu beneficiază de produsul infracțiunii în 

detrimentul comunității.  

 

Curtea a arătat de asemenea că doamna Silickiene participase personal la plata 

mărfurilor de contrabandă; prin urmare, trebuie să fi știut că bunurile confiscate nu ar fi putut 

fi achiziționate decât prin utilizarea produsului activităților organizației criminale.  De 

asemenea, ea a fost găsită vinovată de însușire ilegală și de falsificare de documente. În plus, 

confiscarea a fost dispusă în cadrul unor proceduri derulate în fața a trei instanțe naționale 

distincte, care au constatat că bunurile confiscate au fost achiziționate din profiturile obținute 

în mod ilegal de organizația criminală. În sfârșit, activitățile ilegale au fost sistematice și 

săvârșite la scară largă.  În consecință, confiscarea apărea ca o măsură esențială în combaterea 



criminalității organizate, iar Curtea a concluzionat că prin aceasta nu s-a încălcat dreptul 

doamnei Silickiene la respectarea bunurilor sale.  

 

Prin urmare, nu a existat nicio încălcare a articolului 1 din Protocolul adițional. 

 

Articolul 6  

 

Doamna Silickiene a susținut că a fost constrânsă să își asume răspunderea pentru 

infracțiunile pretins săvârșite de soțul său decedat. Amintind norma fundamentală de drept 

penal potrivit căreia răspunderea penală nu supraviețuiește persoanei care a săvârșit fapta 

penală, Curtea a amintit că, deși procedura penală împotriva soțului doamnei Silickiene a fost 

întreruptă, acestea nu a încetat complet, iar trei dintre asociații săi au fost condamnați pentru 

constituirea unei organizații criminale împreună cu el. Astfel cum au constatat instanțele 

lituaniene, bunurile confiscate nu au fost dobândite numai prin faptele penale ale soțului 

doamnei Silickiene. Acestea au fost obținute din venituri ilicite provenite din activități 

infracționale ale întregii organizații criminale. 

 

Curtea a concluzionat că doamna Silickiene nu a fost pedepsită pentru fapte penale săvârșite 

de soțul său defunct și, prin urmare, nu i-a „moștenit” vinovăția, iar hotărârea de confiscare nu 

putea fi considerată o constatare a vinovăției sale personale pentru nicio infracțiune.  În 

consecință, nu a existat nicio încălcare a articolului 6 alineatul (2). 


