
 

 

Преводът на този текст е осъществен благодарение на подкрепата на Програмата за 

върховенство на правото в Югоизиточна Европа на Фондация “Конрад Аденауер”.  

Изразените в него възгледи са на авторите и не отразяват задължително официалните 

становища на ПВПЮИЕ на ФКА.  

 

Възлагането на тежестта на доказване върху ответника да опровергае допускането, 

че неговото имущество е придобито незаконно, след като е признат за виновен в 

трафик на наркотици, не нарушава член 6 

 

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО GRAYSON И BARNHAM СРЕЩУ 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

 

(Жалби № № 19955/05 г. и 15085/06 г.) 

23 септември 2008 г. 

1. Основни факти 

 

  През януари 2002 г. първият жалбоподател г-н Grayson е осъден за престъпление, 

включващо внос на над 28 кг чист хероин на стойност на едро от 1,2 милиона британски 

лири (1 518 526 евро). Г-н Barnham, другият обвиняем, е описан по време на процеса 

като водещ организатор в международен бизнес за трафик на наркотици. 

 

 Първият жалбоподател г-н Grayson е осъден на 22 години лишаване от свобода. 

През юли 2002 г., след разглеждане на писмените и устни становища на жалбоподателя 

и прокуратурата, съдията издава заповед за конфискация съгласно Закона за трафика на 

наркотици от 1994 г. При вземането на решение за конкретната сума, която да бъде 

конфискувана, съдията взема предвид текущите финанси на жалбоподателя, бизнес 

начинанията му и всички обстоятелства по делото. Съдията приема за обосновано 

предположението, че толкова голяма пратка не би представлявала първото начинание на 

жалбоподателя в трафика на наркотици, и че той е финансирал покупката на тази пратка 

с приходите от предишна търговия с наркотици. Жалбоподателят не успява да 

опровергае това предположение. Съдията счита също за справедливо да приеме, че 

парите, притежавани от жалбоподателя, представляват приходи от трафик на наркотици 

и че жалбоподателят разполага с пари на друго място, което не е готов да разкрие. 

Съдията достига до заключението, че жалбоподателят се е облагодетелствал в размер на 

1 230 748 британски лири (1 518 526 евро).  

 

След като съдията оценява облагата, която жалбоподателят е получил от трафика 

на наркотици, тежестта се прехвърля върху жалбоподателя да докаже въз основа на 

баланса на вероятностите, че текущите му активи са по-малки от оценената облага. 

Окончателната заповед за конфискация е за сумата 236 000 британски лири, което се 

равнява на реализируемите активи на жалбоподателя, с допълнителен срок от десет 

години лишаване от свобода, ако парите не бъдат изплатени в рамките на 12 месеца. 

Жалбоподателят обжалва решението, но Апелативният съд отхвърля жалбата, като 

приема, че счетоводните документи, които жалбоподателят иска да бъдат допуснати 

като допълнителни доказателства, не опровергават тезата на прокуратурата, а всъщност 

я подкрепят до голяма степен. 



 На 16 юли 2001 г. вторият жалбоподател г-н Barnham е осъден по две обвинения 

в заговор, включващи планове за внос на големи пратки канабис в Обединеното 

кралство. Нито един от опитите за внос обаче не е успешен и местонахождението на 

наркотиците е неизвестно. По време на процеса дава показания полицейският служител 

под прикритие „Murray”, който се е представял за перач на пари и е влязъл в контакт с 

жалбоподателя. Murray заявява, че жалбоподателят е очаквал да получи плащане от 12 

милиона британски лири (13,5 милиона евро) и че личният му дял е щял да бъде 2 

милиона британски лири (2,2 милиона евро). Жалбоподателят е осъден на единадесет 

години лишаване от свобода. 

 

 Производството по конфискация започва през януари 2002 г. Жалбоподателят 

признава, че се е облагодетелствал от трафик на наркотици по смисъла на Закона от 1994 

г. Съдията по делото постановява, че общата облага на жалбоподателя възлиза на 1,5 

милиона британски лири (1,7 милиона евро). През април 2002 г. съдията подновява 

производството за оценка на реализируемите активи на жалбоподателя. Жалбоподателят 

и съпругата му дават показания, че единственият им актив е къщата им в Испания, която 

е съвместна собственост. Съдията установява, че жалбоподателят и съпругата му са 

излъгали за дейността си и източниците на доходи. Съдията издава заповед за 

конфискация на 1 525 615 британски лири (1 714 170 евро), с допълнителна присъда от 

над пет години, ако жалбоподателят не плати в рамките на 18 месеца. Жалбоподателят 

обжалва решението с довода, че член 6, алинея 1 от Конвенцията се прилага към 

оценката на реализируемото имущество, и че не е доказано от прокуратурата, че той 

притежава активите. Апелативният съд установява, че съдията по делото е допуснал 

грешка в изчисленията и намалява сумата по заповедта на 1 460 615 британски лири (1 

641 366 евро). Жалбата пред Камарата на лордовете е отхвърлена. 

 

2. Решението на Съда 

 

Член 6 

 

 И двамата жалбоподатели твърдят, че тежестта, поставена върху тях да докажат, 

че реализируемото им имущество е на стойност по-малка от сумата, оценена като облага 

от трафика на наркотици, нарушава правото им на справедлив процес съгласно член 6, 

алинея 1 от Конвенцията. Освен това жалбоподателите се оплакват, че производството 

по конфискация нарушава правата им по член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията. 

 

 Съдът отбелязва, че по време на първия етап от процедурата по Закона от 1994 г. 

тежестта на доказване е за прокуратурата да установи въз основа на баланса на 

вероятностите, че парите, изразходвани или получени през шестте години, 

предшестващи престъплението, са приходи от трафик на наркотици. Ако това е 

установено, тогава тежестта на доказване се прехвърля върху ответниците да докажат, 

отново въз основа на баланса на вероятностите, че парите вместо това са дошли от 

законен източник. Заповедта за конфискация съгласно Закона от 1994 г. не е определяне 

на вина и не представлява допълнителна присъда. Нещо повече, правото на защита е 



гарантирано от предпазните правни мерки, вградени в системата. Тежестта на доказване 

остава за прокуратурата да установи, че жалбоподателите са притежавали въпросните 

активи през съответния период. Освен това предположението, допуснато от 

националния съд, че имуществото, притежавано от жалбоподателите, е незаконно 

придобито, е могло да бъде опровергано от жалбоподателите. Като се има предвид, че е 

доказано, че жалбоподателите са участвали в мащабна и доходоносна търговия с 

наркотици в продължение на години, не е неразумно да се очаква жалбоподателите да 

обяснят какво се е случило с всички пари, за които прокуратурата доказва, че са в тяхно 

притежание. Нещо повече, тази презумпция не би било трудно да бъде оборена, ако 

финансовите дела на жалбоподателите са законни. Поради това Съдът установява, че не 

е налице нарушение на член 6, алинея 1 от Конвенцията. 

 

Член 1 от Протокол № 1 

 

 Както е установено в съдебната практика на ЕСПЧ, изискването за плащане на 

определена сума пари съгласно заповед за конфискация, издадена в съответствие с член 

6, алинея 1, не представлява непропорционална намеса в правото на мирно ползване на 

притежанията. Съдът не счита, че настоящите жалбоподатели се различават от тези в 

предишните му решения, от което следва, че не е налице нарушение на член 1 от 

Протокол № 1. 

 


