
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казус 
Босна и Херцеговина 

- Финансово разследване и 
международно сътрудничество - 

 



a. Описание на делото 

Делото се води пред Кантонния съд в Сараево от 2016 г. до средата на 
2019 г. срещу трима обвиняеми; двама мъже на възраст 47 години и 
една жена на възраст 38 години. Кантонната прокуратура в Сараево 
повдига обвинения за престъпленията „организирана престъпност“, 
„избягване на данъчно облагане“ и „пране на пари“. 

Първоинстанционната присъда е произнесена през юли 2018 г., но 
след жалби от страните в производството Върховния съд на 
Федерация Босна и Херцеговина отменя присъдата и връща делото за 
ново разглеждане. 

При новото разглеждане първоинстанционният съд отново 
постановява осъдително решение, като намира подсъдимите за 
виновни и постановява 13 години лишаване от свобода (за първия и 
втория подсъдим) и 3 години лишаване от свобода (за третия 
подсъдим). Освен че са граждани на Босна и Херцеговина, първият и 
вторият ответник имат и гражданство от Руската федерация. 

В момента делото е на етап обжалване пред Върховния съд на 
Федерация Босна и Херцеговина, като настоящият анализ не засяга 
ничия отговорност и не накърнява презумпцията за невиновност 
спрямо участниците, а разглежда само правните въпроси, свързани с 
възстановяването на активи. 

b. Основни характеристики на финансовото разследване 

Разследването по делото се води от кантонния прокурор в Сараево, 
който координира действията по разследването, провеждани от 
компетентния отдел на Държавната агенция за разследване и защита 
(ДАРЗ), който има функцията на национално звено за финансово 
разузнаване (ЗФР). Първоначалната информация е получена от 
националното ЗФР през 2012 г. от търговска банка, която на базата на 
система, следяща паричните трансакции и класификацията на риска 
за отделни клиенти в съответствие със задълженията на банките по 
Закона на Босна и Херцеговина за предотвратяване на изпирането на 
пари и на дейности за финансиране на тероризъм, докладва за 
парични трансакции по банкови сметки на подсъдимите, след което 
ДАРЗ в качеството си на национално ЗВР започва следствени 
действия по случая. 

Поводът търговската банка да подаде доклад за подозрителни 



трансакции е наличието на редица показатели за подозрителни 
трансакции и по-специално за кратък период от време от 
откриването на сметки на пребиваващи в Босна и Херцеговина 
граждани до постъпването на големи суми чуждестранна валута от 
Обединените арабски емирства, като основанията за плащане 
включват „плащане за услуги“, бизнес документация, която съпътства 
паричните трансакции (меморандум за разбирателство) и др. 

Впоследствие в период от няколко месеца се провежда активен 
мониторинг на заподозрени сметки в няколко търговски банки. Като 
проследява разходите от подозрителни сметки, ЗФР установява, че 
паричните средства по тези сметки не се използват за стопански цели 
в Босна и Херцеговина, а за лични нужди и по-специално закупуване 
на недвижими имоти, участия във фондове за дялово участие, 
моторни превозни средства и други. 

Като част от международно сътрудничество ЗФР установява 
движението на заподозрени лица в няколко държави, включително 
ОАЕ, Русия и други, а чрез проверки през Интерпол констатира, че 
дружествата, за които е установено, че са правили плащания в Босна и 
Херцеговина, нямат стопанска дейност в тези държави и са на 
практика фиктивни. 

Констатирано е постъпването общо на повече от 20 милиона 
конвертируеми марки по обхванатите банкови сметки, като в 
сътрудничество с Данъчната администрация е установено, че има 
елементи на подозрения за избягване на данъчно облагане по всички 
извършени финансови трансакции. 

Важно е да се подчертае, че има едно лице, което участва в целия 
случай и за което са налице характеристиките на видно политическо 
лице, което е много важен показател при установяването на 
подозрителни трансакции, свързани с пране на пари. 

Интересно е също така, че финансовото разследване разкрива, че 
редица финансови трансакции в няколко държави, включително 
Германия, са свързани с мрежа трансакции, които в крайна сметка се 
озовават в банковите смети на обвиняемите в Босна и Херцеговина. 
Като официални основания и база за осъществяване на тези 
трансакции се посочват внос на стоки (бронирани превозни 
средства), маркетингови услуги и др. 



c. Правни въпроси, които са релевантни за възстановяването на 
активи 

Във връзка с този случай са установени няколко ключови правни 
въпроса, които трябва да бъдат посочени, за да се постигне пълно 
разбиране и оценка на успешното провеждане на цялото наказателно 
производство и конфискацията на конкретни престъпно придобити 
активи. 

На първо място трябва да се отбележи, че едно от основните 
предизвикателства в случая е свързано с прилагането на 
международни правни инструменти (по-специално конвенции), към 
които Босна и Херцеговина се е присъединила и които е обвързана да 
следва в своя правен ред. Конкретно съдът се позовава на и прилага 
Конвенцията на Съвета на Европа (CETS № 198) относно изпиране, 
издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и 
относно финансирането на тероризма, която Босна и Херцеговина 
ратифицира през 2013 г. и която прилага от 1 юни 2013 г. Към 
момента съдебната практика се различава по отношение на прякото 
прилагане на международни наказателни инструменти и варира при 
различните дела, като ще бъде интересно да се види какво решение 
по въпроса ще вземе Върховният съд на Федерация Босна и 
Херцеговина, като се има предвид, че този въпрос не е разгледан по 
време на първото обжалване. 

Релевантен е и правният стандарт за установяване на престъпление, 
свързано с пране на пари, без първо да бъде установено предикатно 
престъпление. По-специално в този случай съдът не може да установи 
от кои конкретни престъпления произхождат парите, които са обект 
на изпиране и които в крайна сметка са конфискувани от 
обвиняемите. Вместо това, като се позовава на горепосочената 
конвенция, съдът заема позицията, че съгласно чл. 9 не е необходимо 
да бъде установено предикатно престъпление, за да бъде установено 
престъплението „пране на пари“, и че субективният елемент на пране 
на пари може да бъде установен въз основа на „обективни фактически 
обстоятелства“, което е относително трайно установен правен 
стандарт в юриспруденцията на развитите държави. Може да се каже, 
че това са екзистенциалните фактори, които засягат пряко 
съществуването и естеството на цялото съдебно решение по делото и 
имат пряко отношение към изземването на незаконно придобито 
(или изпрано) имущество. 



Ако в случая е извършено престъплението „пране на пари“ и бъде 
позволено прякото прилагане на международна конвенция, няма да 
бъде необходимо в съдебно производство да се установи 
предикатното престъпление, от което възниква подозрителното 
имущество. Тогава би било относително лесно да се защити тезата, че 
всяко такова имущество подлежи на постоянна конфискация, както е 
преценено от съда в неговото решение. По тези причини съдът се 
позовава на съответните разпореди на Федералния наказателен 
кодекс (чл. 272, ал. 4), както и на Закона за конфискация на незаконно 
придобито имущество (чл. 10), за да се произнесе за конфискация на 
цялото имущество, което е обект на пране на пари. 

Ако бъдат изпълнени всички горни допускания, то тогава ще се 
създаде последователен, рационален и високо ефективен набор от 
правни стандарти, които не само ще позволят постоянното изземване 
на имущество на голяма стойност (приблизително 10 милиона евро) 
при престъплението „пране на пари“, но и ще изградят много полезни 
и необходими правни позиции за бъдещата съдебна практика. Това е 
особено важно в контекста на борбата срещу организираната 
престъпност, прането на пари и други сериозни форми на 
престъпност, която е приоритет в наказателните политики в Босна и 
Херцеговина. 

 
d. Подробности за възстановените активи 

След като съдът постановява присъдата, той разпорежда и изземване 
на имущество от осъдените лица, което по естеството си е в различен 
вид и на голяма стойност. Иззетите активи включват: парични 
средства в брой, дялове в инвестиционен фонд от отворен вид, 
дружества, недвижими имоти, моторни превозни средства и други 
елементи като мебели и соларна отоплителна система. 


