
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казус 
Косово 

 – Конфискация на активи – 



 

Това дело за отнемане на имущество е избрано, за да се покаже и потвърди 
ефективността при прилагането на наказателното законодателство в Косово*, а 
именно положителни закони като Наказателния кодекс (НКРК), 
Наказателнопроцесуалния кодекс (НПКРК), Закона за разширените правомощия 
при конфискация на активи, Закона за предотвратяване на изпирането на пари и 
за борба с финансирането на тероризма, с цел наказване и предотвратяване на 
придобиването на имущество чрез престъпни и незаконни дейности със 
специален акцент върху извършителя на престъпните деяния, които в 
конкретния случай засягат високопоставено лице. 

На 28 юни 2017 г. първоинстанционният съд в Прищина налага на бившия съдия 
К.П. наказанието лишаване от свобода, глоба в размер на 5000 евро и забрана да 
изпълнява обществени функции за срок от три години във връзка с престъпните 
деяния „произнасяне на незаконосъобразни решения“, чл. 432 НПКРК, 
„злоупотреба със служебно положение“, чл. 422 НПКРК, както и „пране на пари“, 
чл. 56, ал. 1 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и за борба с 
финансирането на тероризма, като е оправдан за „избягване на данъчно 
облагане“, чл. 313, ал. 2 във вр. с ал. 1 НПКРК. 

По-голямата част от въпросното съдебно решение на първоинстанционния съд в 
Прищина е потвърдена от второинстанционния съд, който налага по-леко 
наказание на подсъдимия, като постановява за К.П. лишаване от свобода за три 
години и шест месеца и глоба в размер на 3000 евро. 

На свое заседание на 15 май 2018 г. състав на Върховния съд на Косово* одобрява 
частично молба за защита на законността, отправена от защитата на подсъдимия 
К.П., и отменя частично решението на първоинстанционния съд в Прищина и 
решението на апелативния съд единствено по отношение на престъплението 
„пране на пари“, като делото е върнато на първата инстанция. 

Това съдебно производство е проведено по обвинителния акт на Специалната 
прокуратура на Косово*, PPS.NR.22/09, внесен на 29 декември 2015 г. 

Съгласно т. 3 от обвинителния акт, заради който делото е върнато, К.П. е обвинен 
в извършване на престъплението „пране на пари“. 

Съгласно обвинителния акт, в периода 2002 – 2008 г. той купува различни имоти, 
въпреки че му е било известно, че средствата са облаги от престъпна дейност, 
както и с цел да прикрие произхода на средствата, възлизащи на 1 200 000 евро. 

В обвинителния акт се твърди, че К.П. купува два апартамента в Клина, бизнес 
имот и двуетажна сграда, два парцела в Черна гора и апартамент в квартала 
„Улпиана“ в Прищина. 

 



Делото за организирана престъпност срещу бившия съдия К.П. и петима 
адвокати, които са подсъдни за престъпления, свързани с корупция и 
организирана престъпност, е прехвърлено в Специалния отдел на 
първоинстанционния съд в Прищина. 

Адвокатите З.М., Л.П., И.С., Ф.М. и Б.Н са част от обвинителния акт заедно с бившия 
съдия К.П. Последните трима са представители на застрахователни дружества. 

В обвинителния акт на СПРК по това дело са посочени престъпленията 
„организирана престъпност“, „незаконосъобразно произнасяне на решения“, 
„злоупотреба със служебно положение“, „измама“ и други. Те са обвинени, че са 
придобили повече от един милион евро (1 200 000 евро) с участие в 
противозаконни дейности. 

Първият обвинителен акт, свързан с това дело, е внесен на 12 декември 2013 г., 
като е прецизиран на 14 ноември 2014 г., 30 юни 2017 г. и 14 август 2017 г. 

Съгласно обвинителния акт, всички подсъдими са участвали в структурирана 
престъпна група, която е функционирала в определен момент и на определено 
място, като обект на атаките им са били застрахователни дружества, работещи в 
Косово*. 

Съгласно обвинителния акт, престъпната група е създадена, ръководена, 
надзиравана и контролирана от бивши съдия от Клина К.П. 

К.П., съгласно обвинителния акт, успява да се договори с членовете на 
престъпната група за подправяне на съдебни дела, произнасяне на 
незаконосъобразни решения, фалшифициране на документи, представяне на 
неверни факти, злоупотреба със служебно положение и неспазване на съдебните 
правомощия. Това се осъществява с цел незаконно придобиване на финансови 
активи в огромен размер по бърз и лесен начин в ущърб на други лица. 

Съгласно обвинителния акт К.П. е имал договорка за незаконно 
облагодетелстване с адвокатите, които са били първи във веригата на престъпна 
дейност след К.П. като З.М. и Л.П. 

В обвинителния акт е посочено, че З.М. дава на К.П. достъп до банковата си 
сметка, с което незаконно работи с огромни парични суми. След това е постигната 
договореност с представители на застрахователни дружества като И.С., Ф.М. и 
Б.Н., за да се съгласяват те с проекторешенията на К.П. в съдебни заседания от 
позицията му на съдия. В допълнение, в обвинителния акт е посочено, че е 
създадена връзка със специализирани лекари, основно ортопеди, като например 
вече починалия лекар Б.Б. 

Съгласно обвинителния акт, тези дейности се провеждат от 2004 г. до 2008 г. В 
резултат на дейностите, според обвинителния акт, подсъдимите незаконно са 



разпределили помежду си сумата 1 225 927,93 евро. В обвинителния акт е 
посочено, че действията на всички подсъдими съдържат елементи на 
престъплението „организирана престъпност“. 

К.П. е обвинен в незаконосъобразно произнасяне на съдебни решения и 
злоупотреба със служебно положение. З.М. и Л.П. са обвинени в нарушаване на 
доверието, Ф.М. и Б.Н. са обвинени в измама и злоупотреба със служебно 
положение, а И.С. е обвинен в злоупотреба със служебно положение. 

К.П. е обвиняем и по друго наказателно дело, като 28 юни 2017 г. е осъден от 
първоинстанционния съд в Прищина на 48 месеца лишаване от свобода, глоба в 
размер 5 000 евро и забрана да изпълнява публични функции за срок от три 
години. 

 
К.П. е приет за виновен по три от четири обвинения в обвинителния акт. Във 
връзка с първото обвинение – произнасяне на незаконосъобразни съдебни 
решения, К.П. е намерен за виновен и му е наложено наказание от 18 лишаване от 
свобода. По второто обвинение – злоупотреба със служебно положение, 
престъпление, за което се прилага преквалифициране поради наличието на по-
благосклонен закон, съдът намира К.П. за виновен и му налага наказание от 24 
месеца лишаване от свобода. 

Бившият съдия К.П. е намерен за виновен по третото обвинение – пране на пари, 
за което му е наложено наказание от 18 месеца и глоба в размер на 5000 евро. 

В същото време съдът намира, че К.П. не е виновен за престъплението „избягване 
на данъчно облагане“. На 14 декември 2017 г. Апелативният съд потвърждава 
наказанието „лишаване от свобода“ за бившия съдия К.П. 

От обвиняемия е отнето недвижимо имущество, придобито в резултат на 
престъпна дейност, на стойност повече от един милион евро (1 000 000,00) като 
апартамент в Клина, апартамент в Прищина, недвижим имот (в който е построена 
къща) в Улцин, Черна гора, с площ 308 кв.м, недвижим имот (нива) също в Улцин 
с площ 171 кв.м, бизнес имот в Клима, автомобил Ауди A6, както и финансови 
активи, придобити от продажбата на два бизнес имота. 

На 4 февруари 2019 г. бившият съдия К.П. е намерен за виновен от 
Първоинстанционния съд в Прищина във връзка с пране на пари и е осъден на 
една година лишаване от свобода и глоба в размер на 3000 евро. Съдебното 
решение е произнесено от съдия Н.К., след като намира подсъдимия за виновен за 
това, че през периода 2004 – 2008 г. той купува различни имоти, въпреки че му е 
било известно, че средствата са облаги от престъпна дейност, както и с цел да 
прикрие произхода на средствата, възлизащи на 1 200 000 евро. 


