
 

 

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.  

 

 

На държавите се предоставя свобода на преценка по отношение на член 1 от 

Протокол № 1, когато те осъществяват контрол върху използването на 

притежанията в подкрепа на борбата срещу организираната престъпност 

 

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО RIELA И ДРУГИ СРЕЩУ ИТАЛИЯ 

 

(Жалба № 52439/99 г.) 

4 септември 2001 г. 

 

1. Основни факти 

 

През декември 1995 г. местният съд в Катания разпорежда конфискация на 

имущество, принадлежащо на деветте жалбоподатели, италиански граждани, 

заподозрени в принадлежност към престъпна организация от мафиотски тип и членове 

на техните семейства. Имуществото включва поземлени имоти, сгради, превозни 

средства и акции. Конфискацията е разпоредена в съответствие с националното 

законодателство на основание, че имуществото е придобито като или чрез приходи, 

генерирани от престъпни дейности. 

 

Местният апелативен съд потвърждава заповедта за конфискация на същите 

основания, на които е първоначално обоснована. Допълнителната жалба на 

жалбоподателите за твърдяна грешка по прилагане на правото е отхвърлена в закрито 

заседание, на което адвокатите на жалбоподателите не са допуснати да присъстват. По 

този начин заповедта за конфискация става окончателна, въпреки че все още не е 

изпълнена до момента на подаване на жалбата до Съда. 

 

2. Решението на Съда  

 

Жалбоподателите се оплакват съответно по член 1 от Протокол № 1 (защита на 

собствеността) и член 6, алинея 1 (право на справедлив съдебен процес) от Европейската 

конвенция за правата на човека, че конфискацията нарушава правото им на мирно 

ползване от своите притежания, и че съдебният процес е несправедлив. 

 

Член 1 от Протокол № 1 

 

Съдът признава, че конфискацията представлява намеса в правото на индивида на 

мирно ползване на притежанията му. В този случай заповедта за конфискация 

представлява осъществяване на контрол върху ползването на притежанията в 

съответствие с общия интерес по смисъла на алинея втора на член 1 от Протокол № 1, 

тъй като е предвидена в закона и преследва легитимна цел. 



 

По въпроса за пропорционалността Съдът отбелязва, че на държавните органи е 

предоставена широка свобода на преценка по отношение на техните политики за борба 

с организираната престъпност. Съдът постановява, че тъй като окончателната заповед за 

конфискация е постановена чак след триинстанционно състезателно производство по 

националното право, чрез три нива на национална юрисдикция, и националните 

съдилища са разгледали обективно относимите факти и не са действали произволно, то 

на жалбоподателите е предоставена разумна възможност да аргументират тезата си пред 

съответните власти. Следователно намесата в правата на жалбоподателите по член 1 от 

Протокол № 1 е пропорционална и жалбата на жалбоподателите по този член е 

отхвърлена като явно необоснована. 

 

Член 6  

 

Съгласно италианското законодателство конфискацията на имущество чрез 

превантивни мерки не означава установяване на вина, а се прилага, за да се предотвратят 

бъдещи престъпни деяния. Не се изисква осъдителна присъда за престъпление, за да 

бъдат наложени превантивни мерки, поради което Съдът отбелязва, че конфискацията 

не може да се счита за наказание по смисъла на член 6. Въпреки това, тъй като 

конфискацията е парична по естеството си и жалбоподателите се оплакват от твърдяно 

нарушение на права, които са от имуществен характер, приложим е гражданският аспект 

на член 6. 

 

Въпреки че е проведено закрито заседание по окончателната жалба, Съдът 

постановява, че тъй като заповедта за конфискация вече е разгледана от две съдилища, 

компетентни да се произнесат по делото, които са провели открити заседания в рамките 

на състезателни производства, и жалбоподателите са могли да подадат становища за 

закритото заседание, като цяло не е налице нарушение на член 6, алинея 1. Следователно 

Съдът заключава, че оплакванията на жалбоподателите по член 6, алинея 1 трябва да 

бъдат отхвърлени като явно необосновани. 

 


