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Представеното дело за конфискация е избрано, тъй като повдига въпроси 
относно законното придобиване на имущество от осъдено лице и прилагането на 
по-благоприятния за него закон. 

Делото е решено на последна инстанция от Върховния касационен съд, който се 
произнася по молба за защита на законността – извънредно средство за защита. 
Производството засяга конфискацията на имущество на осъдено лице, след като 
съдебното решение на Специалния отдел за организирана престъпност влиза в  
сила. 

С решението си K-Po1 140/016 от 13 април 2017 г. Специалният отдел за 
организирана престъпност на Белградския висшестоящ съд намира подсъдимия 
А.А. за виновен за измама по чл. 208(4) от Наказателния кодекс във вр. с ал. 1 от 
посочения член и за престъпно съучастие по чл. 346(2) от Наказателния кодекс 
през периода януари 2004 – 13 ноември 2009 г. Подсъдимият обжалва решението 
пред Специалния отдел на Белградския апелативен съд, който се произнася с 
решение Kž Po1 26/017 на 5 март 2018 г.; този съд частично уважава исканията на 
подсъдимия, изменя първоинстанционното решение и намира подсъдимия за 
виновен само за измама, но не и за престъпно съучастие. С окончателното 
съдебно решение подсъдимият е осъден на три години и шест месеца лишаване 
от свобода и глоба в размер на 1 милион сръбски динара (приблизително € 8500). 

След като решението влиза в сила, на 9 май 2018 г. заместник-прокурорът за 
организирана престъпност подава иск за конфискация на облагите от престъпна 
дейност на подсъдимия. 

При завършване на производството за конфискация, Специалният отдел на 
Белградския висшестоящ съд издава разпореждане Toi-Po1 3/018, с което 
потвърждава искането на прокурора и разпорежда конфискация на имуществото 
на подсъдимия и по-специално: апартамент с площ 218 кв.м в Белград, гараж с 
площ 12 кв.м и парцел с размер 4 850 кв.м в Остружница близо до Белград; 
подробностите за имуществото са посочени в разпореждането. Съдът решава, че 
конфискуваното имущество следва да се управлява от Дирекцията за управление 
на активи, докато разпореждането не стане окончателно. 

На 30 януари 2019 г. Белградският апелативен съд издава разпореждане Kž-Po1-
Toi 3/18, с което отхвърля жалбата на подсъдимия и потвърждава 
първоинстанционното решение. Решението на Белградския апелативен съд 
показва, че фактологичните констатации относно апартамента, конфискуван в 
хода на производството за конфискация, са оспорими, тъй като 
първоинстанционният съд е отхвърлил твърденията на подсъдимия и неговия 
свидетел Б.Б., че последният е закупил апартамента от подсъдимия преди десет 
години и че подсъдимият не е собственик нито на апартамента, нито на гаража. 

Апелативният съд потвърждава позицията на първоинстанционния съд, че 



анализът на всички представени доказателства и по-специално показанията на 
свидетеля Б.Б. и подсъдимия в производствата за обезпечаване и конфискация 
показват, че договорът за продажба на недвижим имот, сключен между 
подсъдимия и свидетеля, не може да се приеме за действителен или за законно 
основание за придобиване на имота в конкретния случай, защото договорът не е 
удостоверен от съд. Съдът стига до това заключение след анализ на фактите и по-
специално твърденията, че подсъдимият е продал апартамента на свидетеля през 
2009 г., но последният не е направил опит нито да завери договора, нито да 
впише апартамента в имотния регистър, и едва през юни 2018 г. свидетелят 
завежда дело срещу подсъдимия, с което иска предаване на владението на 
апартамента или връщане на парите, които му е дал за него. Съдът приема 
твърденията на свидетеля за неубедителни с оглед на твърденията на 
подсъдимия в производството за обезпечаване през 2011 г., когато той не 
споменава нищо за продажба на апартамента на свидетеля; всъщност, към онзи 
момент подсъдимият твърди, че е закупил апартамента все още в строеж, че все 
още не го е платил и че ще стане негов собственик, след като апартаментът бъде 
построен и той заплати договорната цена. Подсъдимият споменава свидетеля за 
първи път през юни 2018 г. по време на производството за конфискация, поради 
което съдът стига до заключението, че двете твърдения и показанията на 
свидетеля са направени, за да се попречи на конфискацията на апартамента. 
Съгласно заверен договор за продажба, подсъдимият е закупил апартамента за 
€ 309 100 на 5 април 2007 г. 

Този анализ на фактите от съда е от изключително значение за националната 
съдебна практика, защото нараства тенденцията подсъдими в производства за 
обезпечаване/конфискация да представят пред съда незаверени договори заедно 
със свидетелски показания, потвърждаващи истинността им, поради което 
делото е пример за многобройните факти, които съдът е взел предвид, за да се 
произнесе. Националната съдебна практика по такива въпроси не е изцяло 
унифицирана. 

В допълнение, съдът отхвърля твърденията на подсъдимия, че е придобил 
печалба в размер на € 1 444 864 като съсобственик на дружество в Черна гора в 
периода от 1998 г. до 1 септември 2009 г. и че с тези пари законно е закупил 
обезпеченото имущество (за да потвърди тези твърдения, защитата на 
подсъдимия е искала да призове финансов експерт). Съдът намира, че надеждни 
доказателства, подкрепящи подобни твърдения, не са представени от 
подсъдимия в производствата за обезпечаване и конфискация, но от друга 
страна, прокурорът е представил надеждни доказателства, по-специално 
публични документи за законните доходи на подсъдимия и неговата съпруга, 
които доказват, че стойността на придобитото имущество далеч надвишава 
общите им законни доходи. Съдът намира, че по време на производството за 
конфискация подсъдимият не е представил пред съда оригинални документи за 
стопанската дейност на дружеството в Черна гора, включително счетоводните му 



документи в какъвто и да било формат, нито каквито и да било други документи 
със статут на публични документи, които да доказват съществуването и 
стопанската дейност на дружеството. Съдът намира, че подсъдимият е искал 
призоваване на вещо лице, за да забави производството, още повече след като 
съдът е установил, въз основа на доклад от Службата за борба с изпирането на 
пари към Министерството на финансите, че подсъдимият действително е основал 
дружество в Черна гора, но въпросното дружество е било създадено през август 
2007 г., след като подсъдимият е закупил спорния апартамент в Белград. 

Съдът намира, че прокуратурата е доказала наличието на явно несъответствие 
между стойността на имуществото на подсъдимия и неговите законни доходи, 
което заедно с факта, че той е намерен за виновен за измама, показва, че 
имуществото му представлява облаги от престъпна дейност. 

На последно място, подсъдимият твърди и пред Апелативния съд, и пред 
Върховния касационен съд, че законът е нарушен, защото в неговия случай е 
приложен Законът за конфискация на облагите от престъпна дейност (ЗКОПП) от 
2016 г., а не ЗКОПП от 2008 г.  Той твърди, че ЗКОПП от 2008 г., който е бил в сила 
към момента, когато е извършил престъплението, за което е осъден, е по-
благоприятен за него, защото не се прилага за измама, преследвана наказателно 
по чл. 208(4) от Наказателния кодекс за разлика от ЗКОПП от 2016 г. Поради това 
подсъдимият твърди, че нарушенията по чл. 5 от Наказателния кодекс и чл. 2 от 
ЗКОПП, т.е. по-лекия закон, не са приложени в неговия случай. 

И Апелативният съд, и Върховният касационен съд заемат една и съща позиция 
по повод тези твърдения на подсъдимия. Те намират, че разпоредбата за 
прилагането на по-благоприятния закон не е нарушена. Мотивите на съда за 
позицията му са важни за националната съдебна практика, защото това е 
първият път, в който въпросът е повдигнат и по него се е произнесъл Сръбският 
върховен касационен съд. 

И двете инстанции приемат, че ЗКОПП предвижда отделни производства, едно за  
обезпечаване и едно за конфискация на облаги от престъпна дейност. По тяхно 
мнение, тези производства се различават в своите правни последици, 
обстоятелствата, при които се обезпечават/конфискуват активите, и 
функционалната юрисдикция, като те не са взаимозависими. ЗКОПП предвижда, 
че производството за конфискация се осъществява след като съдебно решение 
влезе в сила, поради което това производство се провежда отделно и може да 
бъде проведено само в определено процесуално положение. Следователно 
завеждането и провеждането на производство за конфискация е свързано 
изключително с момента на приемане на окончателното осъдително решение за 
престъпление по чл. 2 ЗКОПП. 

Ето защо в производството за конфискация се прилага законът, който е в сила 
към момента на приемане на окончателното съдебно решение. Предвид факта, че 



прокурорът подава искане за конфискация на 9 май 2018 г., след като решението, 
с което подсъдимият е намерен за виновен, е влязло в сила, съдът правилно е 
приложил ЗКОПП от 2016 г. (Официален вестник на Република Сърбия, бр. 
94/2016), чийто чл. 2(1(4)) предвижда освен другото, че той се прилага за 
престъплението „измама“, преследвано по чл. 208(4) от Наказателния кодекс. 


