
 

 

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.  

 

Поддържането на превантивния запор на активи във връзка с приходите от 

престъпления от мафиотски тип 4 години и 8 месеца след като жалбоподателят е 

оправдан за престъпленията, представлява нарушение на член 1 от Протокол № 1. 

 

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО RAIMONDO СРЕЩУ ИТАЛИЯ 

 

(Жалба № 12954/87 г.) 

22 февруари 1994 г. 

 

1. Основни факти 

 

Жалбоподателят г-н Raimondo е арестуван през 1984 г. и му е повдигнато обвинение 

за предполагаемо членство в мафиотска организация. Във връзка с това обвинение 

прокурорът подава искане за превантивен запор на редица активи на жалбоподателя с 

оглед на евентуалната им конфискация. Впоследствие през 1985 г. е издадена заповед за 

конфискация от Окръжния съд, но след това през януари 1986 г. жалбоподателят е 

оправдан по обвиненията срещу него. През декември 1986 г. Апелативният съд отменя 

заповедта за конфискация, след като жалбоподателят е оправдан по първоначалното 

обвинение, поради липса на достатъчно доказателства. След това през януари 1987 г. 

тази оправдателна присъда е потвърдена от Апелативния съд. Едва през август 1991 г. 

са вписани исканите мерки за отмяна. 

 

2. Решението на Съда  

 

Жалбоподателят се оплаква, че изземването и последващата конфискация на 

активите му нарушават правата му по член 1 от Протокол № 1 (право на мирно ползване 

на притежанията). Жалбоподателят подава оплакване и по член 6, алинея 1 (право на 

справедлив съдебен процес), че продължителността на производството, свързано с 

неговата жалба срещу конфискацията и специалния надзор на активите му, също са в 

нарушение на Конвенцията. 

 

Член 1 от Протокол № 1  

 

Съдът решава да разгледа ситуацията до решението на Апелативния съд през 

декември 1986 г. отделно от ситуацията след това, продължила до отмяната на запора и 

конфискацията на имуществото. 

 

Съдът констатира, че запорът на активите на жалбоподателя има правно основание 

в законодателството, и че властите не са лишили жалбоподателя от притежанията му, а 

само са извършвали контрол върху използването им от негова страна. По отношение на 

пропорционалността на тази мярка, като се има предвид ранния етап на наказателното 



производство, в който тя е постановена, Съдът установява, че запорът очевидно е 

временна мярка, предназначена да гарантира, че имуществото, което вероятно е плод на 

незаконни дейности в ущърб на обществото, може впоследствие да бъде конфискувано, 

ако е необходимо. Следователно мярката е оправдана в съответстие с общия интерес и 

предвид изключително опасната икономическа мощ на организация като мафията, не 

може да се каже, че запорът на ранен етап от производството е непропорционален на 

преследваната цел. 

 

По отношение на конфискацията на някои от активите на жалбоподателя, Съдът 

потвърждава предишната си позиция по делото AGOSI, че конфискацията на имущество 

не попада непременно в обхвата на лишаването от собственост съгласно член 1 от 

Протокол № 1. Съдът отбелязва, че според италианската съдебна практика 

конфискацията от този вид няма ефект на прехвърляне на собствеността върху 

държавата, докато не е налице окончателно съдебно решение. В този случай няма такова 

окончателно решение, поради което Съдът установява, че не е налице лишаване, а само 

контрол върху собствеността. 

 

Когато разглежда пропорционалността на действията на италианските власти, Съдът 

отбелязва, че, първо, конфискацията преследва цел, която е в интерес на обществото. А 

именно, тя се стреми да гарантира, че използването на въпросното имущество не е в 

полза на жалбоподателя или престъпната организация, към която той е заподозрян, че 

принадлежи, в ущърб на общността. Освен това Съдът отбелязва трудностите, срещани 

от италианската държава в борбата срещу мафията, и че е известно, че тази организация 

инвестира печалбите от своите престъпни дейности в недвижими имоти. Съдът 

отбелязва, че конфискацията на имущество е ефективно и необходимо оръжие срещу 

движението на съмнителен капитал. Следователно конфискацията на имуществото на 

жалбоподателя е пропорционална на преследваната цел. И накрая, Съдът потвърждава, 

че превантивната конфискация обикновено е оправдана при незабавното й прилагане, 

независимо от обжалването. В заключение Съдът постановява, че Италия е действала 

пропорционално. Следователно не е налице нарушение на член 1 от Протокол № 1 в 

периода до решението на Апелативния съд от декември 1986 г. 

 

Имотът обаче не е върнат незабавно на жалбоподателя след оправдаването му 

през декември 1986 г. Всъщност имотът е върнат едва след забавяне от четири години и 

осем месеца. Съдът постановява, че това е намеса в правата на жалбоподателя по 

Конвенцията, и че не е нито „предвидено в закона”, нито е необходимо „за 

осъществяването на контрол върху ползването на притежанията в съответствие с общия 

интерес” по смисъла на член 1 от Протокол № 1. Следователно е налице нарушение на 

тази разпоредба. 

 

  



Член 6  

 

 Съдът отбелязва, че превантивното замразяване на активи не е сравнимо с 

наказание по наказателното право, тъй като има за цел да предотврати извършването на 

престъпления. Следователно член 6 не е приложим към този аспект на делото.  

 

По въпроса за конфискацията, Съдът отбелязва, че предвид факта, че делото се е 

разглеждало от две национални съдилища, Съдът не счита, че общата продължителност 

на производството е необоснована. От това следва, че не е налице нарушение на член 6, 

алинея 1. 

 


