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В па мет на Йорданка Вандова, Кристиан 
Таков, Динко Кънчев и дру ги те истин ски 
пра во за щит ни ци, които не са меж ду нас.

Âìåñòî óâîä

Не мо га да скрия, че на ми рам за осо бе но напря гащ все ки 
раз го вор, фо ку си ран вър ху пра во то на бъл гар ска та дър жа ва да 
упраж ня ва при ну да чрез ек спроприация на иму щест ве ни пра ва – 
част на соб ст ве ност. Основание за при тес не ние ми да ват ре зул та-
ти те на всич ки опи ти на бъл гар ска та дър жа ва в послед ни те 126 
го ди ни – от 1895 г. до днес1, за раз ре ша ва не по един и съ щ на чин 
на пов та рящ се проблем – после ди ци те от без дейст вието на 

* Адвокат от София.
1 Вж. Закон за преслед ва не на не за кон но обо га те ни те чи нов ни ци (обн., ДВ, 

18.01.1895 г.); Закон за от не ма не в пол за на дър жа ва та на не за кон но при до би ти 
имо ти (обн., ДВ, бр. 18 от 25.04.1919 г.);  Закон за кон фиску ва не на при до би ти 
чрез спе ку ла и по не за ко нен на чин имо ти (обн., ДВ, бр. 78 от 5.04.1946 г.); 
Закон за соб ст ве ност та на граж да ни те, гла ва тре та (обн., ДВ, бр. 26 от 
30.03.1973 г.); Закон за от не ма не в пол за на дър жа ва та на иму щест во, при до би-
то от престъп на дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г.); Закон за от не ма не в 
пол за на дър жа ва та на не за кон но при до би то иму щест во (обн., ДВ, бр. 38 от 
18.05.2012 г.) и Закон за про ти во дейст вие на ко руп цията и от не ма не на не за кон-
но при до би тото иму щест во (обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). 
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власти те ѝ. Причината е в трав ма ти зи ра що пов та ря що то се раз ре-
ше ние, спо ред което на ционал ният за ко но да тел ви на ги набля га 
на кон фиска цията ка то на свое обра зен пенки лер, приз ван да за-
ли чи всич ки вре ди, на не се ни от па сив ност та или от от ка за на 
ком пе тент ни те ор га ни да изпъл ня ват дър жав ни те си функ ции, 
т.е. да про ти во дейст ват на ко руп цията и престъп ност та в про дъл-
жи тел ни пе риоди от вре ме. Загърбвайки всич ки дру ги ефек ти на 
та зи па сив ност – со циал ни, ико но ми чески, по ли ти чески, пси хо-
ло ги чески и пр., за ко но да те лят се съсре до то ча ва из клю чи тел но 
или пре дим но вър ху ек спроприацията на чуж да та соб ст ве ност 
под ло зун га за „въз ста но вя ва не на чув ст во то за спра вед ли вост/
въз ста но вя ва не на спра вед ли вост та“2. Повторението в съ дър жа-

2 Защо рести ту цията на спра вед ли вост (на „чув ст во то за спра вед ли вост“) не 
мо же да бъ де цел на за ко на, вж. мно го под роб но в Решение № 13/2012 г. по к. д. 
№ 6/2012 г. на Конституционния съд, кой то приема из рич но „[Ц]ел та на за ко на 
е осо бе но съ щест вен не гов еле мент и тряб ва да бъ де очер та на яс но и точ но, за-
що то то ва има важ но зна че ние за ло ги ческо то тъл ку ва не на неяс ни те нор ми от 
за ко на. Изискването за яс но та на цел та на оспо ре ния за кон е още по-за ви ше но, 
тъй ка то въз диг на то то ка то вто ро ку му ла тив но усло вие за огра ни ча ва не на при-
те жа нията по чл. 1 от Протокол № 1 към КЗПЧОС е то ва да ста ва „съглас но 
усло вията, пред ви де ни в за ко на“. И спо ред прак ти ка та на ЕСПЧ ефек тив на 
прав на ре гу ла ция мо же да се постиг не са мо на ба за та на ясен за кон с пред ви ди-
мо прав но дейст вие. Очертаването на точ на та цел на за ко на не е са мо въпрос на 
за ко но да тел на тех ни ка, а е га ран ция за из бяг ва не на ад ми нистра тив ния и съ де б-
ния произ вол. Целта на оспо ре ния за кон, по со че на в чл. 3, ал. 1, е осо бе но важ-
на за пре ценка та на за ко но съ образ ност та на ад ми нистра тив ни те ак то ве по 
чл. 11, ал. 1 ЗОПДНПИ по по вод на съ деб но то им об жал ва не, за що то не съ от-
ветст вието с цел та на за ко на е ед на от пред постав ки те за не за ко но съ образ ност 
на ад ми нистра тив ни те ак то ве (чл. 146, т. 5 от Административно процесуалния 
ко декс – АПК). Само при яс но регла мен ти ра на цел на за ко на съ дът мо же да 
уста но ви нейно то спаз ва не или преврат но то упраж ня ва не на власт от ком пе-
тент ния ад ми нистра ти вен ор ган – Комисията по чл. 5, ал. 1 ЗОПДНПИ. Целта 
на за ко на е от прав на точ ка и за пре ценка та спа зен ли е прин ци път за съ раз мер-
ност по чл. 6 АПК, кой то е не раз рив но свър зан с преслед ва на та цел. Следова-
телно не се ка сае са мо до тър пи ма непре циз на прав на ре дак ция на част от цел та 
на за ко на, а до съ щест ве но ва жен въпрос за ло ги ческо то тъл ку ва не на це лия 
оспо рен за кон и за прак ти ческо то му при ла га не при осъ щест вя ва не то на съ деб-
ния кон трол за за ко но съ образ ност вър ху ад ми нистра тив ни те ак то ве по то зи за-
кон, из да ва ни от Комисията по чл. 5, ал. 1 от за ко на в ад ми нистра тив на та фа за 
на произ вод ст во то по уста но вя ва не на не за кон но при до би то иму щест во. По те-
зи съ обра же ния съ дът заклю ча ва, че оспо ре на та разпо ред ба на чл. 3, ал. 1 
ЗОПДНПИ в част та „и да се въз ста но ви чув ст во то за спра вед ли вост у граж-
да ни те е про ти во кон сти ту цион на, тъй ка то про ти во ре чи на пре ам бю ла и на 
чл. 4, ал. 1 от Основния за кон“.“
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нието на мо ти ви те на за ко нопроек ти те през те зи 127 го ди ни е тя-
гост но.

Ще за поч на от там, къ де то за вър ш ва своето из ло же ние на те-
ма „Конфискацията на ак ти ви в Европа – ми на ло, настояще и бъ-
де ще“ проф. Johan Boucht.3 Той ци ти ра по зи цията на нем ска та 
дър жа ва при об съж да не на въпро са за взаим но то приз на ва не на 
кон фиска цион ни за по ве ди и ре ше ния, която в смислов, а не в 
бук ва лен пре вод зву чи та ка: „[Г]аран ти ра не то на тран с гра нич но-
то въз ста но вя ва не на ак ти ви чрез въз мож но най-из чер па тел на ре-
гу ла ция е на пъл но съв мести мо с прин ци пи те на взаим но до ве рие. 
Сътрудничеството оба че дости га своите гра ни ци там, къ де то, до-
ри в най-из клю чи тел ни те слу чаи, ос нов ни те пра ва не са за щи те-
ни“4. По то зи на чин той от го ва ря на за гад ка та, която поста вя в 
на ча ло то на т. 5 на ана ли за си – „[Н]ай-важ но то пре диз ви ка тел ст-
во в кон фиска цион но то пра во е как да се съз да де ре жим, кой то да 
е ефек ти вен, но в съ що то вре ме да за чи та пра ва та на ли ца та... 
Дискусията в та зи сфе ра често де мон стри ра яс но раз де ле ние и 
напре же ние, напри мер меж ду въз гле ди те на слу жи те ли те на ре да 
(на кон фиска цион ни те служби) и на ака де ми ци те. Докато пър ви-
те имат склон ност та да набля гат вър ху ефи кас ност та, послед ни те 
често се фо ку си рат вър ху ин ди ви ду ал ни те пра ва. (...) В та зи сфе-
ра на пра во то сле до ва тел но е от из клю чи тел на важ ност не са мо 
да приз наем мо рал но то за дъл же ние, че ни кой не тряб ва да се 
обла го де тел ст ва от из вър ше но то престъпле ние, сле до ва тел но 
нуж да та да има ме ефек тив ни кон фиска цион ни ре жи ми, но съ що 
та ка да приз наем и нуж да та от за щи та на ос нов ни те чо веш ки пра-
ва“.

България, ако се съ ди по дейст ва що то кон фиска цион но за ко-
но да тел ст во, оче вид но не се спра вя с на ми ра не то на ба лан са меж-
ду ефек тив ност та на за ко но да тел но то ре ше ние и за щи та та на ос-
нов ни те чо веш ки пра ва. При дейст ва щия пра вен ре жим на кон-

3 За ста но ви ща та на ав то ра вж. по-спе циал но Boucht, J. The Limits of Asset 
Confi scation: On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. 
Hart Publishing, October 2019. 

4 Документ на ЕС 2016/0412 (COD), 8.12.2017, p. 2, цит. по Boucht, J. Asset 
confi scation in Europe – past, present, and future challenges. University of Oslo. 
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фиска цията в Република България не мо же да ста ва ду ма за адек-
ват на за щи та на ос нов ни те чо веш ки пра ва, меж ду които пра во то 
на част на соб ст ве ност, за щи те но от чл. 17, ал. 3 от Конституцията, 
пра во то на достъп до честен про цес пред не за ви сим съд и при на-
ли чие на дейст ви тел ни про це су ал ни га ран ции за ефек тив ни и 
ефи кас ни прав ни сред ст ва за за щи та и на санк ция, която от го ва ря 
на изиск ва нията за про пор ционал ност. Причината е във въ веж да-
не то на систе ма на са мостоятел но кон фиска цион но произ вод-
ство, ос но ва на на т.нар. граж дан ска кон фиска ция и съз да де на 
чрез кон фиска цион ни те за ко ни от 2005 го ди на.

Действащият ре жим на бъл гар ска та граж дан ска кон фиска-
ция е из гра ден из ця ло вър ху не раз би раем санк ционен за кон, 
преслед ващ не ле ги тим на цел и пред на ме ре но от къс нат от исти-
на та. Неразбираем, за що то е съз да ден при та ки ва по ро ци на за ко-
но да тел на та тех ни ка, че съ щест ве на част от пол з ва ни те за ко но ви 
по ня тия са из точ ник на не опре де ле ност на дейст ви тел но то съ-
дър жа ние на за ко на.5 Преследващ не ле ги тим на цел – кон фиска-
ция на не до ка за но по произ ход иму щест во, която се раз ли ча ва 
съ щест ве но от обя ве на та но ми нал на цел за преслед ва не на при-
до би ва не и разпо реж да не с не за кон но при до би то иму щест во 
(чл. 2, т. 3 ЗПКОНПИ). Откъснат от исти на та, за що то произ вод-
ст во то и на ла га не то на санк цията по не го са ос но ва ни из ця ло вър-
ху не до пусти ми пред по ло же ния. За илюстра ция на ко ли чест во то, 
ви да и ха рак те ра на ан га жи ра ни те в санк цион на та ве ри га пред по-
ло же ния ще си послу жа със ста но ви ще то на д-р Николай Колев 
за съ от ветст вие на за ко на с евро пейски те прав ни стан дар ти. В 
т. 6 от ста тията, пос ве те на на до пусти мост та на не ос но ва на та на 
при съ да граж дан ска кон фиска ция6, ав то рът добро съ вест но е из-

5 В то зи сми съл вж. по-спе циал но Груев, Л. Наказването за престъпле ние. 
С.: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020: „[Г]раж дан ска та кон-
фиска ция“ все по ве че се от да ле ча ва ше от на ка за тел но то произ вод ст во, от пред-
шест ва ща я престъп на дейност на ли це то и все по ве че при до би ва ше „свой 
облик“, са мостоятел но из ри су ван от за ко но да те ля, но тол ко ва неясен (раз ма-
зан, мътен), че се га ми е труд но да опре де ля фи зионо мията му от прав на глед-
на точ ка. Още по-труд но при се га дейст ва щия за кон“. В по до бен сми съл вж. и 
Р. № 97/2018 г. по гр. д. № 3224/2017 г. на ВКС, IV г. о. 

6 Колев, Н. За до пусти мост та на не ос но ва на на при съ да граж дан ска кон-
фиска ция. – De Jure, 2019, № 1. 
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броил 8 приз на ка за юри ди ческо съ от ветст вие на ЗОПДНПИ и 
ЗПКОНПИ с изиск ва нията на ми ни мал ни те стан дар ти на Дирек-
тива 2014/42/ЕС за обезпе ча ва не и кон фиска ция на иму щест во, 
при до би то от престъпле ния на те ри то рията на ЕС (Директивата). 
Дори с не въ оръ же но око мо же да се кон ста ти ра, че съ щест ве на та 
част от те зи приз на ци всъщ ност пред ставля ва ве ри га от жи тейски 
и за ко но ви пре зум п ции, вся ка от които е пред постав ка за дей-
ствието на дру га та. Според ав то ра кон фиска цион но то произ вод-
ст во се про веж да при ку му ла тив но то на ли чие на: (1) привли ча не 
на про ве ря ва но то ли це ка то об ви ня ем (чл. 219 НПК), което се 
тъл ку ва ка то ин ди ка ция за престъп но по ве де ние (пър во 
предполо же ние), към него за ре али зи ра не на от го вор ност та се 
пре ми на ва през (2) пред по ло же ние за на ли чие на зна чи тел но не-
съ от ветст вие в иму щест ве но то състояние на про ве ря ва но то ли-
це (вто ро предположение), (3) това, от своя стра на, при веж да в 
дейст вие след ва що пред по ло же ние – че ви со ка та стойност на 
пра га на зна чи тел но то не съ от ветст вие (150 000 лв.) пра ви ве-
роят но пред по ло же нието (тре то жи тейско предполо жение), че 
иму щест во то е при до би то чрез (4) престъп но по ве де ние на про-
ве ря ва но то ли це (чет вър то предположение). По от но ше ние на 
пред ви де ни те за ко но ви въз мож ности за от не ма не на иму щест во 
от тре ти ли ца (5), което е ос но ва но на раз лич ни прак ти чески 
необо ри ми за ко но ви пре зум п ции – вж. чл. 141, ал. 2, чл. 143, 144, 
147 и пр. ЗПКОНПИ. Към пред по ло же нията, вър ху които са ос-
но ва ни юри ди чески те приз на ци за съ от ветст вие със стан дар ти те 
на Директивата, след ва да се до ба вят още две, без които произ-
вод ст во то би би ло не мисли мо – не обо ри ма та пре зум п ция за не за-
кон ност на иму щест во то без до ка зан произ ход (чл. 5, ал. 1 
ЗПКОНПИ) и не обо ри ма та пре зум п ция за не за кон но при до би то 
иму щест во (чл. 127, ал. 2 ЗПКОНПИ), ос но ва на на на ли чието на 
зна чи тел но не съ от ветст вие (§ 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ).

Подобна прав на кон струк ция из ключ ва въз мож ност та в рам-
ки те на та ко ва произ вод ст во да се поста но ви съ де бен акт, го ден 
за про вер ка за съ от ветст вие с пра ви ла та на чл. 1 от Протокол № 1 
на Европейската кон вен ция за защита на пра ва та на чо ве ка и ос-
нов ни те сво бо ди (ЕКПЧ), а съв па да не на исти на та с уста но ве ни те 
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в то ва произ вод ст во фак ти би могло да е ре зул тат са мо на слу-
чайност.

Същевременно на ка за тел но то пра во на Европейския съ юз 
(ЕС) се раз ви ва в по со ка на ак ти ви зи ра не на бор ба та с ор га ни зи-
ра на та престъп ност и ко руп цията и изиск ва от дър жа ви те – член-
ки на ЕС, ак тив но по ве де ние. До то зи мо мент то не е тран спо ни-
ра но ни то в на ка за тел но то пра во на Република България, ни то в 
адек ват но за ко но да тел ст во, което да „одо маш ня ва“ евро пейски те 
пра ви ла и да преслед ва те зи це ли. В Съобщение на Комисията 
(ЕК) до Европейския пар ла мент (ЕП), Европейския съ вет, Съвета, 
Европейския ико но ми чески и со циален съ вет и Комитета на ре-
гиони те от нос но стра те гията на Съюза за си гур ност на ЕС, СОМ 
(2020) 605 (окончателен) из рич но е по со че но, че си гур ност та на 
евро пейски те граж да ни е приори тет и дейст вията сре щу ор га ни-
зи ра на та престъп ност тряб ва да про дъл жат и да се за си лят. 
Предмет на об съж да не са пред ло же ние за пре раз глеж да не на 
Директива 2014/42/ЕС за обезпе че ние и кон фиска ция на сред ст ва 
и обла ги от престъп на дейност и но ва ди рек ти ва от нос но служ би-
те за въз ста но вя ва не на ак ти ви, от ме ня ща Решение 2007/845/ПВР 
на Съвета. Транспонирането им в на ционал но то пра во, не о-
същест ве но или осъ щест ве но из клю чи тел но не мар ли во до то зи 
мо мент, ще бъ де пре диз ви ка тел ст во пред за ко но да те ля, но и пред 
пра вопри ло жи те ли те. Това на ла га да се про ве де се риоз на диску-
сия и да се пред приемат дейст вия по при веж да не на за ко но да тел-
ст во то ни в съ от ветст вие с на ка за тел но то (ма те риал но и проце-
суално) пра во на ЕС и съ обра зя ва не на прин ци пи те и стан дар ти те 
на т.нар. граж дан ска кон фиска ция в усло вията на на ционал но за-
ко но да тел ст во от кон ти нен та лен тип.

Настоящото из ло же ние пред ставля ва опит да се под по мог не 
ед на по доб на диску сия и да се хвър ли свет ли на вър ху съ щест ву-
ва щи те пробле ми със за ва ре но то за ко но да тел ст во, меж ду които, 
не из чер па тел но, са:

– Познатите под хо ди за ре али зи ра не на не ос но ва на на при-
съ да кон фиска ция (Non-Conviction Based Confi scation – NCBC).

– Съдържанието и зна че нието на раз лич ни те ос нов ни мо де-
ли на не ос но ва на на при съ да кон фиска ция и тях на та ди фе рен-
циация в съ от ветст вие с при ло же нието им в дър жа ви те с общо 
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пра во (Common Law) и дър жа ви те с кон ти нен та лен пра вен ре-
жим.

– Разликата меж ду съвре мен ни те прав ни ре жи ми на не ос но-
ва ната на при съ да кон фиска ция (т.нар. граж дан ска конфискация) 
по чл. 53–55 от Конвенцията на ООН за бор ба с ко руп цията и на 
кон фиска цията по за ко ни те за преслед ва не на „не за кон но то обо-
га тя ва не“ по чл. 20 от съ ща та Кон вен ция (illicit enrichment laws).

– Причините, по които бъл гар ски те кон фиска цион ни за ко ни 
не при над ле жат ни то към ка те го рията на т.нар. граж дан ска кон-
фиска ция, ни то към кон фиска цията по за ко ни те за преслед ва не 
на „не за кон но то обо га тя ва не“.

– Защо ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ са за ко ни, които пра вят 
опит да „въз кре сят“ прав ния ре жим на гла ва III на Закона за соб-
ст ве ност та на граж да ни те (ЗСГ), за що то ва е не до пусти мо и др.

1. Îáù ïîãëåä âúðõó ðåçóëòàòèòå íà áúëãàðñêèòå 
êîíôèñêàöèîííè çàêîíè

Без да ги раз гра ни ча вам по от но ше нието им към т.нар. граж-
дан ска кон фиска ция, кон фиска цион ни те за ко ни, обект на ана ли-
за, са опи са ни те по-го ре в бе леж ка под ли ния № 1. Общото меж ду 
тях е, че съз да ват ма те риал но пра во в пол за на дър жа ва та (а) да 
кон фиску ва (от не ма не то в пол за на дър жа ва та е са мо евфемизъм) 
иму щест ве ни пра ва, които са част на соб ст ве ност, (б) ек спро приа-
цията на иму щест ве ни те пра ва по б. „а“ е без въз мез д на и (в) се 
поста но вя ва не за ви си мо от из вър ш ва не то, до каз ва не то и осъ-
щест вя ва не то на юри ди ческа та от го вор ност на за сег на ти те ли ца 
за ня как во конкрет но пра во на ру ше ние.

Резултатите от при ло же нието на те зи за ко ни са или из вест ни 
(за пър ви те че ти ри за ко на до 2005 г.), или пред ви ди ми (за дейст-
ва щи те след 2005 г.).

1.1. Първо за из вест ни те ре зул та ти. В гру па та на кон фиска-
цион ни за ко ни с из вест ни ре зул та ти мо гат без ко ле ба ние да се 
вклю чат Законът за преслед ва не на не за кон но обо га те ни те чи-
нов ни ци (ЗПНОЧ/1895), Законът за от не ма не в пол за на дър жа ва-
та на не за кон но при до би ти имо ти (ЗОПДНПИ/1919), Законът за 
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кон фиску ва не на при до би ти чрез спе ку ла и по не за ко нен на чин 
имо ти (ЗКИ/1946) и ЗСГ, гла ва III (ЗСГ/1973).

1.1.1. Първите три за ко на са оце не ни ка то непра во мер но на-
ла га щи на ка за тел на санк ция7, на пъл но не год ни, а в опре де ле ни 
слу чаи – и ка то ос но ва ние за послед ва ща рести ту ция. Квалифи-
кацията „на ка за тел ни“ се от на ся не са мо до на ла га ни те санк ции, 
но и за произ вод ст ва та, по които са поста но вя ва ни кон фиска-
циите. Ефективността и ефи кас ност та на прав ни те ре жи ми по 
пър ви те два за ко на – ЗПНОЧ/1895 и ЗОПДНПИ/1919, мо гат да се 
илюстри рат чрез мо ти ви те на за ко нопроек та за ЗКИ/1946, в които 
из рич но се приз на ва, че два та за ко на не са да ли ни ка къв по зи ти-
вен об щест вен ре зул тат. Нито ви дът и ха рак те рът на произ вод ст-
во то, ни то то зи на санк цията са пре диз вик ва ли спор или про ти во-
ре чи во тъл ку ва не в прак ти ка та на съ ди ли ща та по пър ви те два за-
ко на, по ра ди което те не мо гат да бъ дат приоб ща ва ни към ма те-
риал но то или про це су ал но то граж дан ско пра во, а кон фиска цията 
да се тре ти ра ка то „граж дан ска санк ция“.

1.1.2. Спор е въз ник нал във връз ка с про ти во ре чи во то тъл ку-
ва не на после ди ци те от при ло же нието на тре тия за кон – ЗКИ/1946, 
а имен но – под ле жи ли на рести ту ция от не то то по то зи за кон и 
ако под ле жи, на как во ос но ва ние – ка то не за кон но кон фиску ва но 
по граж дан ски ред или ка то не за кон но кон фиску ва но в на ка за-
тел но произ вод ст во. Правният ре жим на то зи за кон е бил обект 
на за дъл жи тел но съ деб но тъл ку ва не по ре да на чл. 58, ал. 1 от 
Закона за устройст во на съ ди ли ща та (ЗУС). Тълкуването е би ло 
до пус на то по въпро са: „[Н]ака за тел нопра вен или граж дан скопра-
вен ха рак тер имат нор ми те на Закона за кон фиску ва не на при до-
би ти чрез спе ку ла и по не за ко нен на чин имо ти (обн., ДВ, бр. 78 
от 5.04.1946 г.)“. В до пъл не ние, за да се из клю чи въз мож ност та за 

7 Погрешно ква ли фи ци ра ни ка то „граж дан ска санк ция“ и ка то „за ко но да тел-
ст во за от не ма не на не за кон но при до би то иму щест во по граж дан скопра вен ред 
в България“ от Петрунов, Г., Т. Трифонов. Противодействие и от не ма не на не-
за кон но при до би то иму щест во. С.: ИК – УНСС, 2019, с. 194 и сл., и опре де ля ни 
ка то за ко ни за „граж дан ска кон фиска ция“. За санк цията по Закона за кон фиску-
ва не на при до би ти чрез спе ку ла и по не за ко нен на чин имо ти (обн., ДВ, бр. 78 от 
5.04.1946 г.) вж. из рич но то тъл ку ва не на Пленума на Върховния съд (ПВС) по 
т. д. № 1/1993 г. в Тълкувателно поста новле ние № 1/1993 г. 
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про ти во ре чи во раз би ра не на пред ме та на прав но тъл ку ва не, се 
пояс ня ва: „[П]ред ло же нието (за тъл ку ва не – б. а.) об хва ща ма те-
риал ноправ на та и про це су ал ноправ на та стра на на въпро са“. 
Тълкувателното поста новле ние № 1 по т. д. № 1/1993 г. на ПВС 
пра ви под роб но систе ма тич но тъл ку ва не на прав ни те нор ми на 
ЗКИ, апро по иден тич ни по цел, съ дър жа ние и пра вен ин стру мен-
та ри ум с те зи на послед ва щи те за ко ни (ЗСГ, ЗОПДИППД, 
ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ). В мо ти ви те си ПВС приема най-об що 
след но то: „[Н]а пър во място, след ва да се изяс ни как ви пра во от-
но ше ния съз да ва и регла мен ти ра ЗКИ. Ако се съз да дат пра во от-
но ше ния меж ду рав но поста ве ни граж дан скоправ ни су бек ти, ка-
къв то су бект не съм не но мо же да бъ де и дър жа ва та, нор ми те ще 
имат граж дан скопра вен ха рак тер. Ако със за ко на се съз да ват от-
но ше ния, произ ти ча щи по си ла та на власт ни ческа та ком пе тен ция 
на дър жа ва та, нор ми те ще имат санк ционен, на ка за те лен ха рак-
тер... Основните ма те риал ноправ ни разпо ред би на ЗКИ са по со-
че ни от чл. 1 до чл. 4.8 Те не со чат на пра во от но ше ния меж ду рав-
но поста ве ни прав ни су бек ти, а из хож дат от власт ни чески те пра-
во мо щия на дър жа ва та ка то су бект на публич но то пра во, в рам-
ки те на което тя мо же да на ла га репре сив ни санк ции. Диспозитив-
ната част на те зи нор ми е из гра де на по един осо бен, спе ци фи чен 
на чин. Тяхната същ ност е в то ва, че се въз ди га в нор ма пред по ло-
же нието, че всич ки дви жи ми и нед ви жи ми имо ти, па ри, ак ции и 
пр. на ви зи ра ни те в за ко на ли ца са при до би ти по не за ко нен на-
чин, чрез из вър ш ва не на престъпле ния, чрез на ру ша ва не на слу-
жеб ни за дъл же ния, как то и чрез спе ку ла, щом не се оправ да ват от 
нор мал ни те до хо ди при добро съ вест но упраж ня ва не на за ня тие 
или изпол з ва не на при те жа ва ни те имо ти и ка пи та ли. Според мо-
ти ви те на за ко на той е мощ но сред ст во за бор ба сре щу не добро-
съ вест ни те, за бо га те ли по не уло вим престъ пен на чин или чрез 
спе ку ла ли ца. Подчертано е, че натруп ва не то на иму щест во то е 
ре зул тат на не за кон на дейност, ма кар и конкрет но да не е уста но-

8 Нормите на чл. 1–4 ЗКИ са (1) поч ти бук вал но и из ця ло (2) съ дър жа тел но 
възпроиз ве де ни в: нор ми те на чл. 31–44 ЗСГ; нор ми те на чл. 3, чл. 4–11, чл. 17, 
чл. 27–31 ЗОПДИППД; нор ми те на чл. 1, ал. 2, чл. 2–4, чл. 21, чл. 28 и сл., 
чл. 62–73 ЗОПДНПИ и нор ми те на чл. 5, чл. 107 и сл., чл. 141–152 ЗПКОНПИ. 
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ве но престъпле ние. Тази дейност мо же да е осъ щест ви ла ня кой 
престъ пен състав или спе ку ла, как ви то са ра зяс не нията, да де ни в 
чл. 2 и чл. 3 от за ко на. (...) При на ли чието на пред по ло же нието, 
че по престъ пен на чин за по доз ря но то ли це е при до би ло иму щест-
во то, вър ху не го те жи за дъл же нието да го обо ри, ка то до ка же, че 
то не е при до би то по престъ пен на чин. Когато не мо же да се уста-
но ви кой от имо ти те е при до бит по престъ пен на чин, кон фиску ва 
се имот, рав ня ващ се на уве ли че нието на иму щест во то. Дори ко-
га то се уста но ви, че уве ли че нието на иму щест во то е в конкрет ни 
имо ти или ве щи, но те не съ щест ву ват, кон фиску ва се друг, рав-
но стоен имот или вещ, ма кар че за по доз ре ният е уста но вил, че го 
е при до бил по за ко нен на чин“. При осъ щест вя ва не на тъл ку ва-
тел на та си дейност ПВС фор му ли ра съ щест ве ни прав ни из во ди, 
меж ду които: „[П]ред ви де на та санк ция е кон фиска ция на при до-
би тия по не за ко нен на чин имот. По своята прав на същ ност тя е 
при ну ди тел но и без въз мез д но от не ма не в пол за на дър жа ва та, 
произ ти ча що от власт ни чески те ѝ пра во мо щия. Това е на ка за-
тел на санк ция (подчертаването е мое – б. а.). От гор но то ста ва 
яс но, че ЗКИ има ма те риален на ка за тел нопра вен ха рак тер. Право-
отно ше нията, съз да де ни от не го, не са меж ду рав но поста ве ни 
граж дан скоправ ни су бек ти, а меж ду дър жа ва та и ли ца въз ос но ва 
на нейни те власт ни чески пра во мо щия. Виновността на привле че-
ния за по доз рян за из вър ше но не за кон но или престъп но деяние, 
ма кар и конкрет но да не е уста но ве но, по си ла та на прието то от 
за ко на пред по ло же ние се приема за до ка за но и се санк циони ра с 
кон фиска ция на иму щест во то“. Закономерно тъл ку ва тел но то 
поста новле ние за вър ш ва със заклю че нието, че „как то ма те риал-
ноправ ни те, та ка и про це су ал ни те разпо ред би имат на ка за те лен 
ха рак тер“. По не из вест ни при чи ни в те орията и съ деб на та прак-
ти ка съ щест ву ва не то и съ дър жа нието на то зи тъл ку ва те лен акт 
удоб но се про пускат.

1.1.3. Известни са ре зул та ти те и от чет вър тия при ла ган ве че 
за кон, кой то е част от ми на ло то – ЗСГ, гла ва III.

(а) Правният ре жим на от не ма не то в пол за на дър жа ва та на 
не за кон но при до би ти до хо ди по гла ва III на ЗСГ, често опре де лян 
ка то един от най-то та ли тар ни те за ко ни за дър жав на при ну да и 
кон трол вър ху не па зар ни те ико но ми чески про це си, е отре чен из-



13Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2022

рич но от Европейския съд по пра ва та на чо ве ка (ЕСПЧ). В ре ше-
нието си от 2015 г. по де ло то Димитрови сре щу България ЕСПЧ 
приема, че гла ва III на ЗСГ, пред ставля ва ща за ко но да тел ст во, при 
което до хо ди мо гат да се приемат за не за кон ни по пре зум п ция, 
без да е на ру ше на за ко но ва разпо ред ба, поста вя, от ед на стра на, 
пре ко мер на те жест вър ху за сег на ти те ли ца (§ 47).9 А от дру га 
стра на, прав на та уред ба, свър за на с от не ма не то на соб ст ве ност 
по ЗСГ (която впро чем е иден тич на в дейст ва щия ЗПКОНПИ от 
глед на точ ка на лип са та на изиск ва не за уста но вя ва не на при чин-
но-след ст ве на връз ка меж ду престъп но то по ве де ние и ге не ри ра-
но то чрез не го имущество), не преслед ва ле ги тим на цел (§ 51–
55).

(б) Тук заслу жа ва вни ма ние спе циал но то уси лие на ЕСПЧ 
от дел но и са мостоятел но да обос но ве не об хо ди мост та от под чер-
та ва не на по ро ка „лип са на ле ги тим на цел“ на ЗСГ. Съдът го е 
напра вил из рич но и ка то е настоял вър ху мо ти ви те, които ар гу-
мен ти рат из во ди те за „лип са на ле ги тим на цел“, не за ви си мо от 
от съст вието на по доб на юри ди ческа не об хо ди мост, за що то из во-
дът за „пре ко мер на та те жест вър ху за сег на ти те ли ца“ е бил доста-
тъч но ос но ва ние за прогла ся ва не на ЗСГ за за кон, про ти во ре чащ 
на чл. 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ. На те зи мо ти ви след ва да се 
обър не осо бе но вни ма ние при съ деб на та оценка за от но си мост та 
и при ло жи мост та на ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то Димитрови 
сре щу България към съвре мен ни те на ционал ни кон фиска цион ни 
прак ти ки, ос но ва ни на ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ.

(в) Независимо от ре ше нието на ЕСПЧ е важ но да се под чер-
тае още, че ни то спо ред те орията, ни то спо ред съ деб на та прак ти-
ка от не ма не то на не за кон но при до би то иму щест во по ре да на 
гла ва III на ЗСГ в пе риода на дейст вието на то зи за кон не е ква ли-
фи ци ра но ка то граж дан ска санк ция, ни то пра во то на от не ма не 
на дър жа ва та – ка то ре гу ли ра не на граж дан скоправ ни после ди-
ци от при до би ва не то на не за кон ни до хо ди или иму щест во. 
„[К]он фиска цията е вид на ка за ние за непра во мер на дейност и тя 
не мо же да бъ де от ме не на при пра ва на граж дан скоправ ни су бек-

9 По-под роб но за то ва вж. в т. 3.3 и сл., Адвокатски преглед, 2020, № 3–4. 
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ти, ос вен ако то ва е разпо ре де но със за кон. Затова при дейст вието 
на ЗСГ кон фиска цията по то зи за кон из мест ва кон фиска цията и 
рести ту цията по ЗЗД“10. Нещо по ве че, в пе риода на дейст вие на 
чл. 31 ЗСГ (до но ве ла та от 1990 г.), ко га то сред ст ва та и обла ги те 
от престъпле ния сре щу соб ст ве ност та, из вър ше ни сре щу дър жав-
ни и об щест ве ни ор га ни за ции, са би ли регла мен ти ра ни ка то 
„нетру до ви до хо ди“, под ле жа щи на от не ма не по ре да на ЗСГ, съ-
дът е бил длъ жен да се съ обра зи с пре тен ди ра ни те за кон фиска-
ция по на ка за тел но произ вод ст во сред ст ва и обла ги, съ от вет но да 
приспад не пла те ни те да нъч ни за дъл же ния.

1.2. Резултатите от след ва щи те три за ко на – ЗОПДИППД, 
ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ, не са из вест ни, до кол ко то и три те за ко-
на са дейст ва щи, но са пред ви ди ми в мно го се риоз на сте пен. С 
те зи за ко ни се свър з ва най-ве че по ня тието „граж дан ска кон-
фиска ция“, ма кар с напред ва не то на вре ме то все по ве че из сле до-
ва те ли да за поч ват да на ми рат приз на ци на свое образ на „граж-
дан ска кон фиска ция“ и в част от пред ход ни те за ко ни. Подобно 
тъл ку ва не во ди до въз мож ност за България при управлението на 
Фердинанд да пре тен ди ра за ро ди на на ин сти ту та на „граж дан-
ска та кон фиска ция“ (1895) в пря ко про ти во бор ст во със САЩ, 
които се явя ват кръст ник на то зи вид кон фиска ция и спо ред ня-
кои из сле до ва те ли пре тен ди рат да осъ щест вя ват под раз лич ни 
фор ми кла си ческа граж дан ска кон фиска ция от 200 го ди ни.

1.2.1. Резултатите на пе тия за кон – ЗОПДИППД, са по ве че 
от пред ви ди ми. Те съ що са не га тив ни. Този за кон ста на при чи на 
за обил на и мно го про ти во ре чи ва съ деб на прак ти ка, до ве ла до 
поста но вя ва не на Тълкувателно ре ше ние (ТР) № 7/2013 г. на 
ОСГК и драстич на про мя на в съ деб на та прак ти ка по от но ше ние 
на при ло жи мост та на пре зум п тив на та при над леж ност на не уста-
но ве но то по произ ход иму щест во към под ле жа що то на от не ма не 
иму щест во, при до би то от престъп на дейност. ОСГК из тъл ку ва и 
по ня тието „обос но ва но пред по ло же ние“ за нуж ди те на произ вод-
ст во то по ЗОПДИППД. Заварената съ деб на прак ти ка пре диз ви ка 
и мно жест во произ вод ст ва пред ЕСПЧ. В ре зул тат с ре ше ние на 

10 Таджер, В. Конкуренцията меж ду кон фиска ция и рести ту ция при изпъл не-
ни не дейст ви тел ни сдел ки. – Правна ми съл, 1979, № 1. 
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ЕСПЧ по де ло то Тодоров и др. сре щу България от 13.07.2021 г. 
бя ха раз ре ше ни ня кол ко сход ни слу чая, обе ди не ни от Съда. 
Реше нието на ЕСПЧ по де ло то Тодоров и др. сре щу България 
(жал ба № 50705/11 и 6 други) ед новре мен но: 1) обоб ща ва прак ти-
ка та на ЕСПЧ в слу чаите на обезпе чи тел ни мер ки и кон фиска ция, 
как то и изиск ва нията за до пусти мост и про пор ционал ност на на-
ме са та на дър жа ва та и за дъл же нието за оси гу ря ва не на въз мож-
ност за адек ват на за щи та на за сег на ти те ли ца сре щу нея, и в част-
ност съ от ветст вието на ЗОПДИППД (отм.) от 2005 г. и прак ти ка-
та на бъл гар ски те съ ди ли ща по при ла га не то му; 2) обоб ща ва из-
во ди те за мер ки те по ЗОПДИППД, които приема да са уста но ве-
ни със за кон, кой то преслед ва цел в за щи та на об щест ве ния ин те-
рес „да пре дот вра ти не за кон но то при до би ва не на иму щест во чрез 
престъп на дейност и пол з ва не то на та ко ва иму щест во“ (§ 185); 
3) кон ста ти ра въз мож ност ку му ла тив но то дейст вие на мно жест-
во то не доста тъ ци на за ко на и не го во то про це су ал но при ло же ние 
да во дят до въз ла га не на пре ко мер на те жест вър ху за сег на ти те 
ли ца и до не си гур ност та и не точ ност та, кри ти ку ва ни в ре ше нието 
на Съда от 3 март 2015 г. по де ло то Димитрови сре щу България 
(жал ба № 12655/09), т.е. да пре вър нат кон фиска цията по за ко на 
от 2005 г. в диспро пор ционал на на преслед ва на та от не го цел. В 
съ що то ре ше ние се опре де ля из рич но изиск ва не то за уста но вя ва-
не на спра вед лив ба ланс на про пор ционал ност та във все ки 
конкре тен слу чай, как то и за дъл же нието на на ционал ни те съ ди-
ли ща да уста но вят на ли чието на престъп но по ве де ние, год но да 
ге не ри ра иму щест во, да обос но ват ра зу мен из вод за въз мож на та 
при чин но-след ст ве на връз ка меж ду не го и иму щест во то на за сег-
на то то ли це, чието от не ма не се иска, как то и ко ли чест ве на та, вре-
ме вата и прочее про пор ционал ност на мяр ка та спря мо про ти во за-
кон но то по ве де ние. ЕСПЧ из рич но приема за адек ват на и по чи-
ва ща на Конвенцията тъл ку ва тел на та дейност по ТР № 7/2013 г. 
на ОСГК. И нед вус мисле но да ва да се раз бе ре, че ко га то на-
ционал ният съд не е напра вил адек ват на оценка за про пор ционал-
ност, ви на ги ще е на ли це на ру ше ние на чл. 1 от Протокол 1 на 
ЕКПЧ (§ 212).

1.2.2. Предвидими са ре зул та ти те и от при ло же нието на 
послед ни те два за ко на – ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ. Прогнозите за 
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тях ло ги чески след ват от раз кри ла та се на 28.10.2021 г. не ли-
цеприят на исти на за за дъл жи те лен за съ ди ли ща та в България 
евро пейски про чит на съ дър жа нието на кон фиска цион ни те им ре-
жи ми, за що то:

(а) На та зи да та Съдът на Европейския съ юз (СЕС) се произ-
не се по де ло С-319/19, в чиито за дъл жи тел ни мо ти ви по съ щест-
во прие, че бъл гар ски те за ко ни за т.нар. граж дан ска кон фиска-
ция – Законът за от не ма не в полза на държавата на не за кон но 
при до би то иму щест во (ЗОПДНПИ) и Законът за про ти во дейст-
вие на ко руп цията и от не ма не на не за кон но при до би тото иму-
щест во (ЗПКОНПИ), не ре гу ли рат кон фиска ция на сред ст ва и 
обла ги от престъпле ния. Съдът опре де ля ЗПКОНПИ, но по ра ди 
пъл но то съв па де ние на прав ни те нор ми оче вид но и ЗОПДНПИ 
ка то нор ма тив ни ак то ве, които въ веж дат кон фиска ция на сред ст-
ва и обла ги от „дру ги не за кон ни дейности“ (вж. § 36 и 37)11 по 
сми съ ла на ре ше нието. Същевременно за нуж ди те на раз гра ни ча-
ва не на прав ни те ре жи ми, спря мо които се при ла га пра во то на 
ЕС, от те зи, към които не се при ла га, СЕС си слу жи само с обек та 
на кон фиска ция. Според СЕС на ка за тел но то пра во на ЕС, обек ти-
ви ра но в Рамково ре ше ние 2005/212/ПВР и Директива 2014/42/

11 Вж. § 36: „[Е]то за що, ка то се имат пред вид це ли те и тек стът на разпо-
ред би те на Директива 2014/42, как то и кон тек стът, в кой то тя е приета, 
след ва да се приеме, че та зи Ди рек ти ва – точ но как то Рамково ре ше ние 
2005/212, чиито разпо ред би тя це ли да раз ши ри, в съ от ветст вие със съ обра-
же ние 9 от нея – е акт, кой то има за цел да за дъл жи дър жа ви те членки да 
въ ве дат об щи ми ни мал ни пра ви ла за кон фиска ция на сред ст ва и обла ги, 
свър за ни с престъпле ния, с оглед по-конкрет но да се улес ни взаим но то 
приз на ва не на съ деб ни ре ше ния за кон фиска ция по на ка за тел ни де ла (вж. 
по ана ло гия, що се от на ся до Рамково ре ше ние 2005/212, ре ше ние от 19 
март 2020 г., „Агро Ин 2001“, C-234/18, EU:C:2020:221, т. 56)“ и § 37: „[С]
ле до ва тел но Директива 2014/42 не уреж да кон фиска цията на сред ст ва и 
обла ги от не за кон ни дейности, поста но ве на от съд на дър жа ва членка в рам-
ки те на или след произ вод ст во, което не се от на ся до уста но вя ва не то на ед-
но или ня кол ко престъпле ния (вж. по ана ло гия ре ше ние от 19 март 2020 г., 
„Агро Ин 2001“, C-234/18, EU:C:2020:221, т. 57). Всъщност кон фиска цията 
от то зи вид по па да из вън об хва та на ми ни мал ни те пра ви ла, които та зи Ди-
рек ти ва уста но вя ва в съ от ветст вие с член 1, параграф 1 от нея, и сле до ва-
тел но регла мен ти ра не то ѝ вли за в рам ки те на спо ме на та та в съ обра же ние 
22 от Директивата ком пе тент ност на дър жа ви те членки да пред виж дат по-
ши ро ки пра во мо щия в на ционал но то си пра во“. 
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ЕС (Директивата), след ва да се при ла га, ко га то обект на кон фи-
ска ция са пра ва, пред ставля ва щи сред ст ва и/ или обла ги от 
престъпле ния (по списък). А за иму щест ве ни пра ва, които не са 
сред ст ва и обла ги от престъпле ния, и за кон фиска ция на сред ст-
ва и обла ги от дру ги „не за кон ни дейности“ пра во то на ЕС 
(Дирек тивата и Хартата на ос нов ни те пра ва в ЕС – ХОПЕС) не се 
при ла га.

(б) Това раз ре ше ние на СЕС е точ но обрат но то на раз би ра-
не то, което имат на ционал ният за ко но да тел и КПКОНПИ за 
пред ме та на прав но ре гу ли ра не на два та за ко на, на регла мен ти ра-
ни те в тях из точ ни ци на не за кон но при до би ва не на иму щест во и 
на обек ти те на кон фиска цион но то произ вод ст во. Така спо ред те-
оре ти ци те (Петрунов, Трифонов12, Николов13, Коларов14), прак ти-
ци те (Коларов, Грозев), Конституционния съд на Република 
България и ВКС из точ ни ци на не за кон но при до би ва не на иму-
щест во са престъпле нията, ад ми нистра тив ни те на ру ше ния и 
граж дан ски те де лик ти (как во то и да оз на ча ва то ва – спо ред 
Петру нов) или и „дру го про ти воправ но деяние“ (как во то и да 
озна ча ва то ва – спо ред Николов). Доколкото в на ционал но то пра-
во не съ щест ву ва са мостояте лен пра вен ре жим (вклю чи тел но 
вещно правен), от ед на стра на, на сред ст ва та и обла ги те от дру ги 
не за кон ни дейности ка то обек ти на кон фиска ция, а от дру га стра-
на, на при до би ва не, пол з ва не и от чуж да ва не на та ки ва сред ст ва и 
обла ги, възприето то от СЕС раз ре ше ние ня ма опо ра в на ционал-
ния пра вен ред. Тук ня ма да се спи рам на аб сур д ност та на прав-
на та кон струк ция, която пред виж да кон фиска ция на сред ст ва и 
обла ги от „граж дан ски де лик ти“ или „дру ги про ти воправ ни 
деяния“, за които пред ва ри тел но и мно го яс но за ко но да те лят не е 
обя вил прав на забра на или не е въ вел прав но за дъл же ние, чието 
на ру ша ва не се санк циони ра с кон фиска ция. Същественото в слу-
чая е, че да ли ед но иму щест ве но пра во при над ле жи към кръ га на 

12 Петрунов, Г., Т. Трифонов. Противодействие и от не ма не на не за кон но 
при до би то иму щест во. С.: ИК – УНСС, 2019. 

13 Николов, Н. Гражданската кон фиска ция по Закона за от не ма не в пол за на 
дър жа ва та на не за кон но при до би то иму щест во. С.: Фенея, 2012. 

14 Коларов, Т. Обезпечаване и от не ма не на не за кон но при до би то иму щест во. 
Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2013. 
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„сред ст ва и обла ги от престъпле ние“, или към кръ га на „сред ст ва 
и обла ги от дру ги не за кон ни дейности“, е въпрос на обек тив но 
състояние (факт) и прав но то му зна че ние не мо же да бъ де про ме-
ня но с произ вол но „преети кети ра не“ – вед нъж ка то сред ст во и 
обла га от престъпле ние, вто ри път ка то „не за кон но при до би то 
иму щест во“. Различната при над леж ност на конкрет но то иму-
щест ве но пра во изиск ва при ла га не на раз ли чен пра вен ре жим, ка-
къв то в слу чая с „не за кон но при до би то то иму щест во“ на ционал-
ният пра вен ред не съ дър жа. Такъв пра вен ред е и обек тив но не-
въз мо жен, което обяс ня ва за що ни къ де в друг на циона лен пра вен 
ред ня ма кон фиска ция на „не за кон но при до би то иму щест во“, а 
бъл гар ският пра вен ре жим е от ли чен от дру ги те прав ни ре жи ми 
на дър жа ви те – членки на ЕС, с опре де ле нието „Случаят Бълга-
рия“. И е един ст ве ният слу чай в ЕС, в кой то дър жа ва та не се ин-
те ре су ва ни то да ли ед но вещ но пра во е сред ст во или обла га от 
конкрет но престъпле ние, ни то да ли е сред ст во и обла га от пре-
диш ни престъпле ния (раз ши ре на конфискация), ни то да ли е сред-
ст во и обла га от ня как ва не за кон на дейност въ об ще и да ли по на-
ча ло е из вър ш ва на та ка ва дейност.

(в) Националната прав на не раз бо рия по от но ше ние на те зи 
два за ко на се до пъл ва с две взаим но из ключ ва щи се прав ни раз-
ре ше ния. В по ре ди ца от до ку мен ти на Европейската ко ми сия 
(ЕК) и на нейни те ра бот ни гру пи се приема – и ЕК доклад ва на 
Европейския пар ла мент и на Съвета, – че България е тран спо ни-
ра ла по со че на та по-го ре Директива чрез нор ми те на ЗОПДНПИ и 
ЗПКОНПИ. В съ що то вре ме СЕС в две после до ва тел ни ре ше-
ния – по де ла та С-234/18 и С-319/19, приема, че Директивата, 
която ЕК смята за тран спо ни ра на чрез съ щи те кон фиска цион ни 
за ко ни, не се при ла га към прав ния ре жим по съ щи те те зи за ко ни. 
Получава се ок си мо рон или, което е още по-тъж но, юри ди чески 
ка лам бур. Законът, кой то би след ва ло да при ла га в на ционал но то 
за ко но да тел ст во пра во то на ЕС, въ веж да пра ви ла та на евро-
пейско то пра во, но ги въ веж да в та къв на циона лен за кон, спря мо 
кой то Директивата (първоизточник) не се при ла га. Сходството с 
§ 22 от кни га та на Джоузеф Хелър не е слу чай но. А на фо на на 
дру ги съ деб ни кон ста та ции на СЕС по от но ше ние на България, 
спо ред които Директивата не е тран спо ни ра на в на ционал но то 
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на ка за тел но пра во, и на ви ся ща та на ка за тел на про це ду ра на ЕК 
сре щу България за не изпъл не ние на за дъл же нието за тран спо ни-
ра не на съ ща та та зи Директива в срок един ст ве ният въз мо жен 
пра вен из вод е, че Директива 2014/42/ЕС е тран спо ни ра на частич-
но в непри ло жи ми на ционал ни прав ни нор ми.

1.3. При участие в раз ни фо ру ми по те ма та за граж дан ска та 
кон фиска ция не вол но под слу шах чужд раз го вор меж ду пред ста-
ви те ли на раз лич ни юри ди чески про фе сии. В не го се спо ме на ва-
ше неед нократ но сло во съ че та нието „чиста граж дан ска кон фиска-
ция“. Заслушах се и раз брах, че всъщ ност ни кой от участ ни ци те в 
раз го во ра ня ма ше пред вид нещо, което до ри мал ко да се добли-
жа ва до граж дан ска та кон фиска ция. Говореха свойски за „граж-
дан ска кон фиска ция“, но всъщ ност об съж да ха за дъ не на та ули ца 
с при ло же нието на ЗПКОНПИ след ре ше нията на СЕС по де ла та 
С-234/18 и С-319/19 и на ЕСПЧ по де ло то Тодоров и др. сре щу 
България. Оказва се, че глас но произ на сят „граж дан ска кон фиска-
ция“, но мислят и раз би рат „от не ма не на не за кон но при до би то 
иму щест во“.

1.4. В дейст ви тел ност ни то т.нар. граж дан ска кон фиска ция е 
„от не ма не на не за кон но при до би то иму щест во“, ни то „от не ма не-
то на не за кон но при до би то иму щест во“ е „граж дан ска кон фиска-
ция“. В до пъл не ние, пол з ва ни те в на ционал ни те кон фиска цион ни 
произ вод ст ва (вклю чи тел но ка то сво бод но заменяеми) тер ми ни 
от ро да на „граж дан ска кон фиска ция“, „не ос но ва на на при съ да 
кон фиска ция“ (кла си ческа и специална), „кон фиска ция in rem“, 
„раз ши ре на кон фиска ция“, „кон фиска ция от тре ти ли ца“, „кон-
фиска ция на за мест ва що иму щест во“, „кон фиска ция на за мест ва-
ща па рич на рав ностойност“ и дру ги от съ щия по ря дък не просто 
не са си но ни ми, но в мно го слу чаи ня мат ни то на ционал но за ко-
но во опре де ле ние, ни то ут вър де но от об ща употре ба съ дър жа ние. 
И още не що – със си гур ност по ня тията „не обяс ни мо бо гатст во“ и 
„сред ст ва и обла ги от престъпле ния“ не са си но ни ми, по ра ди 
което не са с ед на къв пред мет на прав но ре гу ли ра не за ко ни те, 
уреж дащи прав ния ре жим на т.нар. граж дан ска кон фиска ция 
(ЗОПДИППД), и те зи, уж ос но ва ни на прин ци па за преслед ва не 
на „не за кон но то за бо га тя ва не“ (illicit enrichment), към чиито раз-
ре ше ния при бяг ват гла ва III на ЗСГ, ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ.
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2. Îáù ïîãëåä âúðõó ãðàæäàíñêàòà êîíôèñêàöèÿ

Да за поч нем с по ня тията.
2.1. Най-напред ще се спрем на ши ро ко пол з ва но то у нас по-

ня тие „граж дан ска кон фиска ция“.
Николай Николов спра вед ли во по соч ва, че по ня тието „граж-

дан ска кон фиска ция“ (civil forfeiture – 18. U. S. C., § 981 и 983) е 
ле гал но по ня тие на аме ри кан ско то пра во. В пър ва та нор ма се 
опре де ля кои са престъпле нията и коя соб ст ве ност – дви жи ма и 
нед ви жи ма, мо же да се от не ме при та къв вид кон фиска ция, а във 
вто ра та – по как ва про це ду ра след ва да се напра ви то ва. Според 
поз на ва чи и ко мен та то ри на „граж дан ска та кон фиска ция“ в САЩ 
към 2010 г. на те ри то рията ѝ се при ла гат по ве че от 200 раз лич-
ни – фе де рал ни и щат ски – за ко на, които ре гу ли рат са мостоятел-
но ма те рията за граж дан ска та кон фиска ция. Тя е за поч на ла ка то 
спе циал на програ ма на Министерството на пра во съ дието в сре да-
та на 80-те го ди ни на ми на лия век и още до сре да та на 90-те е 
при чи ни ла та ки ва де фор ма ции, че се е на ло жи ло спеш но (след 
по ве че от че ти ри го ди ни под го тов ка и процедури) да се напра ви 
опит за огра ни ча ва не то ѝ със спе циален фе де ра лен за кон – по пу-
ляр ния CAFRA (Civil Asset Forfeiture Reform Act – 2000 г.). 
Правният ре жим на граж дан ска та кон фиска ция в САЩ и то зи на 
бъл гар ския ЗПКОНПИ ня мат ни що об що, по ра ди което не мо жем 
да напра вим сво бод на „заем ка“ на аме ри кан ско то по ня тие.

2.1.1. Какъв точ но е сми съ лът на по ня тието „граж дан ска 
кон фиска ция“ (civil forfeiture) в пра во то на САЩ?

(а) Концепцията за не ос но ва на на при съ да кон фиска ция 
(т.нар. граж дан ска конфискация) е ан гло сак сон ска. Тя е произ-
вод на на прин ци па на deodand (от ла тин ска та фра за deo dandum – 
„да се да де на Бог“), което оз на ча ва не що (вещ), да де но на Бога 
спо ред ре ли гиозен за кон, за що то е изпол з ва но за при чи ня ва не на 
смърт. Принципът е изпол з ван пре дим но за жи вот ни, при чи ня ва-
щи чо веш ка смърт, които след то ва са би ли „кон фиску ва ни“ от 
ан глийския крал или кра ли ца (която е дейст ва ла от име то на 
Бога), а крал ският пер со нал е про да вал жи вот но то, за да да де 
постъпле нията на бед ни те. В САЩ та зи кон цеп ция е пре ми на ла 
чрез за ко ни за мит ни ци те и мор ско то пра во, уреж да щи кон фиска-
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цията на ко ра би за престъпле ния ка то пи ратст во, из мя на и кон-
тра бан да в ран ни те дни на републиката и по вре ме на Американ-
ската граж дан ска вой на. През 1966 г. те зи про це ду ри са фор ма ли-
зи ра ни в Допълнителни пра ви ла за ня кои воен но мор ски и мор ски 
иско ве (Supplemental Rules for Certain Admiralty and Maritime 
Claims), които са при ло жи ми и днес към де ла за граж дан ска кон-
фиска ция. То ва е ед на от при чи ни те в САЩ да съ щест ву ва систе-
ма за не ос но ва на на при съ да кон фиска ция.15

(б) Принос на Върховния съд на САЩ е „де фи ни цията“ на 
та зи санк ция и юри ди ческо то ар гу мен ти ра не (обосноваване) на 
кон цеп цията за „кон фиска ция in rem“. В съ дър жа те лен план та зи 
кон цеп ция се из ра зя ва в санк циони ра не на не ща (ве щи или права), 
които на ру ша ват за ко на (offends the law). На Върховния съд на 
САЩ при над ле жи раз би ра не то, че по своята ха рак те ристи ка и 
пред наз на че ние граж дан ска та кон фиска ция е (а) преслед ва не на 
вещ та, а не на соб ст ве ни ка, по ра ди което (б) ак тът на ли ша ва не 
от пра во на соб ст ве ност не пред ставля ва на каз ва не на соб ст ве ни-
ка на кон фиску ва на та вещ (той е тре то ли це в прав ния спор меж-
ду про ку ра ту ра та и вещта), съ от вет но (в) про це ду ра та по санк-
циони ра не не се произ на ся по въпро са за ви нов ност та на соб ст ве-
ни ка и по ра ди то ва произ вод ст во то не е на ка за тел но. В ре ше-
нието си по де ло то United States v. Ursery Върховният съд на 
САЩ сти га до из во да, че граж дан ска та кон фиска ция е „попра вя-
ща граж дан ска санк ция“ (remedial civil sanction) за раз ли ка от 
„на каз ва щи те граж дан ски санк ции“ (punitive civil sanction), чий то 
пред ста ви тел (на на каз ва щи те граж дан ски санкции) е т.нар. на ка-
за тел но обез ще те ние.16 Континенталното пра во по прин цип и на-
ционал но то ма те риал но пра во в Република България не поз на ват 
ни то те орията, ни то ин сти ту та на „на ка за тел но то обез ще те ние“, 
до пусти мо в част от ан гло сак сон ски те юрис дик ции.

15 Вместо всич ки на та зи те ма вж. об зо ра на Weld, J. UNAFEI, March 
2011, Resource Material Series No. 83, Part One, Work Product of the 146th 
International Training Course, Ms. Jean B. Weld (USA), Forfeiture Laws and 
Procedures in the United States of America. 

16 За на ка за тел но то обез ще те ние в граж дан ски пра во от но ше ния в ан гло-
сак сон ски те стра ни вместо всич ки вж. Дацов, В. Гражданска иму щест ве на 
санк ция. – gramada.org, 8.11.2016 г. 
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(в) Понятията за граж дан ска санк ция, за попра вя ща (или ко-
ри ги ра ща, или ком пен си ра ща, или възстановяваща) граж дан ска 
санк ция, за ха рак те ра и ви до ве те граж дан ски санк ции, от ли ки те 
им от иден тич ни те санк ции в на ка за тел но то произ вод ст во (кон-
фиска ция in personаm) и в ад ми нистра тив но то произ вод ст во (ад-
ми нистра тив на кон фиска ция in rem), с които Върховният съд на 
САЩ си слу жи в мо ти ви те си, не са поз на ти, не са юри ди чески 
при поз на ти, ни то са пря ко при ло жи ми в пра во то на стра ни те от 
кон ти нен тал ния пра вен кръг и в част ност в Република България.

(г) Понятието „кон фиска ция in rem“ има зна че нието на „про-
це ду ра на кон фиска ция in rem“ (Proceeding in rem) и има само 
про це су ал на функ ция. Тя се свеж да до то ва, че де ло то (1) се во ди 
сре щу вещ та и (2) после ди ци те на съ деб ния акт, поста но вен сре-
щу вещ та, из ключ ват пра ва та на всич ки дру ги су бек ти и във 
всич ки дру ги юрис дик ции вър ху съ ща та вещ. „[П]ре дим ст во на 
ед на in rem про це ду ра е, че тя не изиск ва ни то граж дан ско, ни то 
на ка за тел но осъж да не сре щу су бект, за да кон фиску ва не го ви те /
нейни те ак ти ви. Вместо то ва ка то „ви нов на“ е опре де ле на вещ та 
и про ку ро ри те са длъж ни само да до ка жат, че въпрос на та вещ е 
би ла въвле че на в не за кон на дейност. Поради то ва въз мож но то 
наиме но ва ние на де ло то за in rem про це ду ра мо же да бъ де 
Щатът сре щу 100 000 евро в ми ни ван мар ка „Форд“ или 
Държавата сре щу Апартамент № 4, Мейн Роуд17. Що се от на ся 
до дейст вието сре щу ли ца та, съ деб ният акт, поста но вен в про це-
ду ра in rem, по га ся ва вся ко пра во и въз ра же ние, което дру го ли це 
би могло да има във връз ка със соб ст ве ност та, вла де нието или 
пол з ва не то на вещ та, която е „стра на“ в произ вод ст во то in rem.“

2.1.2. Съвременното зна че ние на по ня тието в САЩ
Решенията на Върховния съд на САЩ са из точ ник на пра во. 

Поради то ва ево лю цията или из ме не нието на тъл ку ва не то на да-
ден пра вен въпрос, което след ва от те зи ре ше ния, има за дъл жи-
тел на си ла спря мо всич ки, за които юрис дик цията на съ да е за-
дъл жи тел на. По от но ше ние на „граж дан ска та кон фиска ция“ 
прак ти ка та на Върховния съд на САЩ пре тър пя мно го съ щест ве-

17 Вж. по-под роб но в Impact Study on Civil Forfeiture (Белград/2013), с. 13. 
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на про мя на в хо да на раз глеж да ни те във вре ме то съ деб ни спо ро-
ве. След ре ше нието по де ло то United States v. Ursery от 1996 г. 
по зи цията на Върховния съд на САЩ посте пен но ево лю ира и 
про ме ни от но ше нието си към кон фиска цията. В ре ше нието от 
20.02.2019 г. по де ло то Timbs v. Indiana, ма кар и мал ко при бър за-
но ква ли фи ци ра но ка то „знак за смър т та на граж дан ска та кон-
фиска ция“, Върховният съд на САЩ прие граж дан ска та кон-
фиска ция ка то вид санк ция, която:

(а) не след ва да се раз глеж да са мо ка то „попра вя ща граж дан-
ска санк ция“ (remedial civil sanction), а произ веж да и дейст вие на 
на ка за ние, иден тич но по прав ни после ди ци с то ва на на ка за тел-
на та санк ция „гло ба“, по ра ди което

(б) под ле жи на об що ос но ва ние, на рав но с на ка за тел на та 
санк ция, на оценка за про пор ционал ност и се под чи ня ва на огра-
ни че нията за пре ко ме рен раз мер на гло би и так си, въ ве де ни с 
Осмата поправ ка, и

(в) поста но ви при ло жи мост на то зи пра вен ре жим и към 
щат ски те за ко ни за граж дан ска кон фиска ция.

Друга съ щест ве на про мя на е отстъпле нието от раз би ра не то 
за „кон фиска ция in rem“ ка то чисто съ допроиз вод ст во сре щу 
вещ та и из ключ ва не на ро ля та, зна че нието и прав на та за щи та на 
пра во то на соб ст ве ност вър ху та зи вещ и не го вия ти ту ляр. Със 
спо ме на тия го ре за кон CAFRA (Civil Asset Forfeiture Reform Act – 
2000 г.) е въ ве ден прав ният ста тут на „не ви нен соб ст ве ник“, с 
което те ма та за произ вод ст во то in rem мо же да се смята за от-
хвър ле на. Същевременно са съз да де ни про це су ал ни въз мож ности 
за за щи та на „не вин ния соб ст ве ник“, чрез които (1) той мо же да 
оспо ри спо соб ност та на пра ви тел ст во то да под кре пи с до ка за тел-
ст ва твър де нието си, че имо тът има „връз ка“ с престъпле нието; 
и/ или (2) по зо ва вай ки се на ста ту та си на „не ви нен соб ст ве ник“, 
да до ка же при стан дарт „ба ланс на до ка за тел ст ва“, че е бил 
добро съ вестен ку пу вач и не е знаел или не е имал при чи на ра зум-
но да вяр ва, че иму щест во то под ле жи на от не ма не – 18 U. S. C., 
§ 983 (d) (А).18

18 Вместо всич ки на та зи те ма вж. об зо ра на  Weld, J. UNAFEI, March 2011, 
Resource Material Series No. 83, Part One, Work Product of the 146th International 
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2.1.3. Причина за съ щест ву ва не то на граж дан ска та кон-
фиска ция в САЩ

Каква е при чи на та, за да съ щест ву ва „граж дан ска та кон-
фиска ция“ в за ко но да тел ст во то и съ деб на та прак ти ка на фе де рал-
но и щат ско ни во в САЩ, се раз би ра от опо весте ни те за ко но да-
тел ни це ли. Те, спо ред наблю да те ли те и те оре ти ци те на аме ри-
кан ска та граж дан ска кон фиска ция, се свеж дат до след но то:

(а) за оби ка ля не на огра ни че нията на на ка за тел но то произ-
вод ст во ка то: (1) пре зум п цията за не ви нов ност (presumption of 
innocence), (2) забра на та за преслед ва не и на каз ва не по ве че от 
един път на ед но и съ що пра во на ру ше ние (double jeopardy), (3) 
от мя на на пра во то да не се са моинкри ми ни раш (самоуличаваш) в 
из вър ш ва не на престъпле ние или пра во на ру ше ние (the privilege 
against self-incrimination), (4) от съст вие на не об хо ди мост от приз-
на ва не на соб ст ве ни ка за ви но вен в из вър ш ва не то на престъпле-
ние ка то пред постав ка за от не ма не на иму щест ве ни пра ва;

(б) по-ком фор т но разпре де ле ние на до ка за тел ст ве на та те-
жест – про ку ра ту ра та има за дъл же ние да до ка же съ щест ву ва не то 
на връз ка меж ду престъпле нието и ве щи те, които са обект на пре-
тен ция за от не ма не по ре да на граж дан ска та кон фиска ция in rem – 
обла ги от престъпле нието или сред ст во (инструмент) на престъ-
пле нието, или – в слу чай на пра не на па ри – „участие“ на па ри те 
или ве щи те в престъпле нието по ня ка къв на чин. Това е при чи на-
та ня кои из сле до ва те ли, ка то Ивайло Василев19, да приемат, че за 
САЩ кон фиска цията е по-ско ро кон фиска ция на сред ст ва и обла-
ги от престъпле ния, а не на дру го иму щест во;

(в) по-ниски до ка за тел ст ве ни стан дар ти от те зи при на ка за-
тел но то произ вод ст во – вместо за дъл жи тел ния стан дарт в на ка за-
тел но то произ вод ст во за до каз ва не на престъпле нието и дееца 

Training Course, Ms. Jean B. Weld (USA), Forfeiture Laws and Procedures in the 
United States of America, p. 18. 

19 Василев, И. Установяване и от не ма не на не за кон но при до би то иму щест во 
в за ко но да тел ст ва та на Република Италия и Република България. С.: УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2021, с. 43, в която ав то рът из рич но приз на ва: „[Т]ова, 
което в САЩ и стра ни те от Британската об щ ност се възприема ка то граж дан ска 
кон фиска ция, в евро пейски те прав ни систе ми би могло да се опре де ли и ка то 
от не ма не на сред ст ва та на престъпле нието или на ад ми нистра тив но то на ру ше-
ние, или ка то от не ма не на ве щи, чието при те жа ние е забра не но“. 
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„от въд ра зум но то съм не ние“ (beyond the reasonable doubt) пред 
жу ри от два на де сет ду ши, прието с еди но душ но ре ше ние, в 
произ вод ст во то по граж дан ска кон фиска ция е доста тъч но да се 
съ бе рат де вет гла са от чле но ве те на жу ри то при до ка за тел ст вен 
стан дарт „ба ланс на ве роят ности“ (the balance of probabilities);

(г) въз мож ност за от не ма не на иму щест во, което не при над-
ле жи на престъп ни ка, т.е. кон фиска ция на иму щест во на тре ти 
ли ца, ако се до ка же, че то е свър за но с престъпле нието;

(д) въз мож ност за па ра лел но про веж да не на кон фиска ция по 
от но ше ние на ед ни и съ щи иму щест ве ни пра ва в (1) на ка за тел но 
произ вод ст во (in personаm), в (2) произ вод ст во пред граж дан ски 
съд – кон фиска ция (in rem) за на лич ни ак ти ви (из зе ти или „зам ра-
зе ни“) и кон фиска ция (in personаm) за въз ста но вя ва не на лип с ва-
щи ак ти ви или от не ма не на су ро гат на обла га (при мер но па рич на 
рав ностойност на лип с ва що имущество), как то и в (3) произ вод-
ст во за ад ми нистра тив на кон фиска ция (in rem).

2.1.4. Основни юри ди чески приз на ци на граж дан ска та кон-
фиска ция в САЩ:

(а) стра ни в произ вод ст во то са дър жа ва та в ли це то на про ку-
ро ра и вещ та;

(б) пред мет на от не ма не са на лич ни ве щи – па ри, сто ки, ав-
то мо би ли и пр., които оби чай но са във вла де ние на по ли цията 
или на дру га ото ри зи ра на аген ция. Не са пред мет на от не ма не по 
ре да на граж дан ска та кон фиска ция на САЩ ни как ви не на лич ни 
иму щест ве ни пра ва, тях на та па рич на рав ностойност или иму-
щест во, което е на ек ви ва лент на стойност (т.нар. су ро гат на или 
суб сти тут на обла га – обрат но е раз ре ше нието по чл. 151 
ЗПКОНПИ). За ре али зи ра не на по доб на фор ма на кон фиска ция 
след ва да се про ве де произ вод ст во in personаm;

(в) под ле жа щи на от не ма не по ре да на граж дан ска та кон-
фиска ция са сред ст ва и обла ги от престъпле ния или от „дру ги не-
за кон ни дейности“, на които за ко нът из рич но приз на ва ка чест во-
то „про ти воправ ност“ и после ди ци те от тях са иден тич ни с те зи 
на престъпле нията. Прокурорът но си до ка за тел ст ве на та те жест 
да уста но ви връз ка та на вещ та или иму щест ве но то пра во с 
престъпле нието или с престъп на та дейност;
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(г) про ку ро рът и соб ст ве ни кът на вещ та или от вет ни кът в 
произ вод ст во то имат пра во да поискат, съ от вет но съ дът мо же 
слу жеб но да се са мо се зи ра и да спре произ вод ст во то по граж дан-
ска кон фиска ция до приключ ва не на на ка за тел но то произ вод-
ство, ако меж ду пред ме та на две те произ вод ст ва има връз ка;

(д) про ку ра ту ра та има пра во мо щие да во ди ед новре мен но 
кон фиска цион ни произ вод ст ва по ре да на ад ми нистра тив на та 
кон фиска ция (in rem), граж дан ска та кон фиска ция (in rem) и на ка-
за тел на та кон фиска ция (in personаm), но си пра ви смет ка за опас-
ност та от въз ла га не на раз хо ди те по из клю чи тел но скъ постру ва-
щи те де ла по граж дан ска та кон фиска ция, които се при съж дат на 
от вет ни ци те в слу чай на не ос но ва тел ност на иска. Това обяс ня ва 
за що сре щу юри ди чески ли ца (кор по ра ции и ком па нии със се-
риозен бизнес) граж дан ска кон фиска ция не се пред приема, а под-
ле жа що то на кон фиска ция иму щест во се пре тен ди ра по на ка за-
тел нопро це су ален ред.

За дру ги те юри ди чески приз на ци, за пре дим ст ва та и пре диз-
ви ка тел ст ва та пред граж дан ска та кон фиска ция в САЩ съ щест ву-
ват мно жест во и мно го цен ни науч ни раз ра бот ки и публи ка ции. 
За нуж ди те на то ва из ло же ние е доста тъч но да се спо ме нат са мо 
ня кои от тях.20

2.2. Гражданската кон фиска ция в Република Ирландия и 
Великобритания

В мо дер ни те кон фиска цион ни вре ме на Република Ирландия 
има пре иму щест во в хро но ло ги чен план, за що то още през 
1996 г.21 въ веж да повлияно от граж дан ска та кон фиска ция на 
САЩ съ деб но произ вод ст во за от не ма не на иму щест во ка то ре-
зул тат на съ де бен акт, кой то не го свър з ва с осъж да не за конкрет-
но престъпле ние. Няколко го ди ни по-къс но във Великобритания 
се пред приемат за ко но да тел ни дейст вия в съ ща та на со ка, но при 

20 Примерно гла ва та с ав тор Cassella, S. D. Civil Asset Recovery The American 
Experience. – In: Rui, J. P., U. Sieber (eds.). Non-Conviction-Based Confi scation in 
Europe Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a 
Criminal Conviction. Berlin: Duncker & Humblot. 

21 Правният ре жим е въ ве ден чрез Proceeds of Crime Acts 1996–2005 (PоCA), 
кой то е до пъл нен и попра вен по си ла та на Proceeds of Crime (Amendment) Act 
2016. 
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съ щест ве на раз ли ка в под хо да и ин стру мен та ри ума. Въпреки то-
ва из сле до ва те ли те често ги обе ди ня ват под об ща та рубри ка „не-
ос но ва на на при съ да кон фиска ция на Ирландия и Велико-
британия“22.

2.2.1. Неоснованата на при съ да кон фиска ция в Ирландия
Често во де щият ир лан д ски опит се со чи ка то из точ ник на 

идеята за съ дър жа нието на ЗОПДИППД в България. Въпреки то-
ва е ред но да се от бе ле жи, че про це су ал ният пред ста ви тел на 
Република Ирландия в произ вод ст во то по де ло С-234/18 на СЕС е 
за явил пър во на чал но своето ста но ви ще в под кре па на те за та, че 
ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ пред ставля ват за ко ни, които про веж дат 
граж дан ска кон фиска ция на иму щест во, при до би то от престъп на 
дейност, което е сход но с то ва в Република Ирландия. А след из-
слуш ва не на стра ни те и съ би ра не на ста но ви ща та им, вклю чи тел-
но след из ла га не на ар гу мен та цията на сход ни те по зи ции на ЕК, 
Република България и КПКОНПИ в произ вод ст во то, ир лан д ският 
пред ста ви тел из рич но е за явил, че ир лан д ският за кон и то зи, кой-
то е пред мет на спо ра, ня мат ни що об що по меж ду си.

(а) Въвеждането на не ос но ва на на при съ да кон фиска ция в 
Ирландия през 1996 г. е ти пи чен по ли ти чески акт, обле чен в за-
ко но ва фор ма, на съз на тел но огра ни ча ва не на за щи та та на пра во-
то на соб ст ве ност и чрез мер на репре сия, кой то е про во ки ран от 
бру тал но то убийст во на жур на лист ка та Вероника Герин. Имени-
тата жур на лист ка е из ва ди ла на по каз ко руп цията в Ирландия и 
без на ка за ност та на престъп ни ци те, вклю чи тел но на те зи, които 
са изпол з ва ли сред ст ва та и ин стру мен ти те на те ро ристич на та 
дейност на Ирландската ре публи кан ска ар мия (ИРА) за натруп ва-
не на нес мет ни бо гатст ва и за ку пу ва не на не до се гаемост, с които 
ир лан д ска та по ли ция, про ку ра ту рата и пра во съ дието към он зи 
мо мент не мо гат, не же ла ят или не успя ват да се спра вят. С оглед 
на мо мент но то кри тич но състояние на об щест во то е прието, че 
огра ни ча ва не то на пра ва та на за щи та на част на та соб ст ве ност е 
не об хо ди мо за раз ре ша ва не на об щест ве ни пробле ми с пре обла-
да ващ общ ин те рес.

22 В то зи сми съл вж. Rui, J. P., U. Sieber (eds.). Op. cit. 
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(б) Законът пред виж да произ вод ст во пред граж дан ски съд и 
при пра ви ла та на граж дан ско съ допроиз вод ст во. Конкретното 
иму щест ве но пра во, което под ле жи на от не ма не, тряб ва да при-
над ле жи към кръ га на иму щест ве ни те пра ва, пред ставля ва щи ди-
рек т но или ин ди рек т но (1) обла ги от престъпле ние (proceeds of 
crimе) или (2) из ця ло или частич но са при до би ти във връз ка с 
обла ги от престъпле ния, за които ка то до ка за тел ст во мо же да 
слу жи (3) вътреш но то убеж де ние / ос но ва тел на та уве ре ност 
(belief) на вис шестоящ слу жи тел на Бюрото за кон фиска ция на 
ак ти ви, при (4) обър на та те жест на до каз ва не за соб ст ве ни ка или 
дър жа те ля на конкрет но то иму щест ве но пра во за „из точ ни ци те 
на сред ст ва“ за обо га тя ва не то.23 В до бав ка чл. 16 на то зи за кон 
съ дър жа спе ци фич на „пре зум п ция за ко руп цион но за бо га тя ва не“ 
(pre sump tion of corrupt enrichment), която е от но си ма към вис ши те 
офи циал ни /публич ни ли ца във връз ка с про пус на ти те в декла ра-
циите им иму щест ве ни пра ва, как то и опре де ле ние на по ня тието 
„кри ми нал но по ве де ние“ (сriminal conduct), смята но за из точ ник 
на обо га тя ва не то.

(в) Това крат ко опи са ние на съ дър жа нието на за ко на обяс ня-
ва за що (1) той не под ле жи на юри ди ческо кла си фи ци ра не ни то в 
ка те го рията на за ко ни те за не ос но ва на на при съ да кон фиска ция, 
ни то в ка те го рията на за ко ни те за кон фиска ция на „не за кон но бо-
гатст во“ (illicit/unjust enrichment)24 и (2) се опре де ля ка то уни ка-
лен юри ди чески ин стру мент, кой то на ред с чисто ир лан д ски те 
спе ци фи ки съ дър жа раз лич ни юри ди чески приз на ци на раз лич ни 
под хо ди към кон фиска цията, но ви на ги на кон фиска ция на сред-
ст ва и обла ги от престъпле ния, а не на дру ги пра во на ру ше ния. 
Когато то зи за кон свър з ва при до би ва не то на иму щест во то или 
обла ги те с дру ги не за кон ни дейности, те ви на ги са мно го точ но 

23 По та зи те ма по-под роб но вж. Dornbierer, A. Illicit Enrichment A Guide to 
Laws Targeting Unexplained Wealth. Basel Institute on Governance, p. 82, и т. 5.4 
на съ що то из да ние – Cassidy, Fr. H. An alternative to illicit enrichment laws: The 
non-conviction forfeiture remedy contained in Ireland’s Proceeds of Crime Act 1996, 
p. 167 и сл. 

24 В по-ран ни те публи ка ции ир лан д ският за кон е ко мен ти ран ка то при над ле-
жащ към за ко ни те за от не ма не на не обяс ни мо бо гатст во – вж. Hamilton, B. A. 
Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders, 2012. 
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опре де ле ни и по по до бие на аме ри кан ска та систе ма пред ставля-
ват по съ щест во при рав не ни на престъпле ния об щест ве но опас ни 
простъп ки.

(г) В ир лан д ско то ста но ви ще по де ло то С-234/18 на СЕС се 
опис ват достъп ни те за за щи та на от вет ни ци те и за сег на ти те ли ца 
про це су ал ни сред ст ва, меж ду които из рич но са по со че ни: (1) все-
ки от вет ник и вся ко заин те ре со ва но или за сег на то ли це мо гат да 
из би рат сво бод но до ка за тел ст ва та, които искат да пред ста вят, 
за да оспо рят иска не то (глас ни, пис ме ни или експертизи); (2) от-
вет ни кът има пра во да поиска раз ре ше ние да под ло жи на кръсто-
сан разпит все ки сви де тел на Бюрото за въз ста но вя ва не на ак ти-
ви от престъп на дейност и да има пъ лен достъп до всич ки пред-
ста ве ни до ка за тел ст ва; (3) от вет ни кът има пра во да бъ де из слу-
шан и да из ло жи до во ди пред бюрото и съ да; (4) Бюрото за въз-
ста но вя ва не на ак ти ви но си те жест та на до каз ва не за ве роят-
ност та ак ти ви те да са обла ги от престъп на дейност, но на ред с 
дру ги до ка за тел ст ва; (5) от вет ни кът в граж дан ско то произ вод-
ст во, сре щу ко го то са пов диг на ти на ка за тел ни об ви не ния във 
връз ка с граж дан ско то произ вод ст во, мо же да поиска спи ра не на 
граж дан ско то произ вод ст во; (6) от вет ни кът в граж дан ско то про-
из вод ст во, ма кар и да не е об ви нен в престъпле ние по т. (5), мо же 
да поиска от съ да да спре граж дан ско то произ вод ст во до 
приключ ва не на свър за но с произ вод ст во то пред граж дан ския 
съд на ка за тел но произ вод ст во. Кое на ка за тел но произ вод ст во е 
„свър за но“, пре це ня ва съ дът – той взе ма ре ше ние за спи ра не след 
из слуш ва не в спе циал но за се да ние и спи ра произ вод ст во то, ко га-
то съ щест ву ва дейст ви те лен риск от вре да или неспра вед ли вост, 
ако граж дан ско то произ вод ст во про дъл жи.

(д) Ирландският за кон е под ло жен на остра и съ дър жа тел на 
кри ти ка от ре ди ца из тък на ти прав ни ци. Разрешенията му са 
оспор ва ни не за ви си мо от съ деб ни те ре ше ния и фан фа ри те за 
постиг на ти те успе хи, а ефи кас ност та на про це ду ра та се от да ва на 
драстич но то на ру ша ва не на пра во то на спра вед лив про цес и на-
кър ня ва не на ос нов ни прин ци пи на за щи та на ос нов ни те чо веш ки 
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пра ва.25 В раз дел III на сту дията си „Civil Forfeiture in Ireland: Two 
Decades of the Proceeds of Crime Act and the Criminal Assets 
Bureau“ д-р Colin King из ла га ла ко нич но ня кои от ос нов ни те 
прав ни не до ра зу ме ния на при ло жи мия за кон и тях на та прав на 
ква ли фи ка ция и при зо ва ва спе циалисти от дру ги области на 
наука та и прак ти ка та да обър нат вни ма ние на ин терпре ти ра ни те 
прав ни раз ре ше ния.

2.2.2. Конфискацията във Великобритания
Във Великобритания26 дейст ват че ти ри кон фиска цион ни ре-

жи ма – кон фиска ция, ос но ва на на при съ да; кон фиска ция, не ос но-
ва на на при съ да (сход на по ня кои чер ти на NCBC); съ би ра не на 
рав ностойност чрез да нъч но обла га не (раз глеж да се ка то кон-
фиска цион на мярка); кон фиска ция на па ри в брой (обик но ве но 
без из вест ни соб ст ве ни ци или държатели). Подобие на т.нар. 
граж дан ска кон фиска ция, раз би ра на ка то NCBC, пред ставля ва 
са мо вто рият вид. В съ що то вре ме в за ко на, въ веж дащ то зи вид 
кон фиска ция – Proceeds of Crime Act in 2017.238 (РоСА), част от 
из сле до ва те ли те виж дат приз на ци на кон фиска ция, ос но ва на на 
прин ци па на „не обяс ни мо то бо гатст во“, по зо ва вай ки се на наиме-
но ва нието на за по вед та (съ деб но разпореждане). Действително 
наиме но ва нието е под веж да що. Съдебното разпо реж да не (ордер) 
се на ри ча – ни по ве че, ни по-мал ко – „ор дер за не обяс ни мо бо-

25 Вж. в то зи сми съл King, C. Civil Forfeiture in Ireland: Two Decades of the 
Proceeds of Crime Act and the Criminal Assets Bureau, University of Sussex. – In: 
Ligeti, K., M. Simonato (eds.). Chasing Criminal Money in the EU. Hart Publishing, 
in press; Lea, J. Hitting Criminals Where It Hurts: Organised Crime and the Erosion 
of Due Process. – Cambria Law Review, 2004, Vol. 35; Gallant, M. M. Money 
laundering consequences: Recovering wealth, piercing secrecy, disrupting tax havens 
and distorting international law. – Journal of Money Laundering Control, 2014, Vol. 
17 (3); Gray, A. Forfeiture Provisions and the Criminal/Civil Divide. – New Criminal 
Law Review, 2012, Vol. 15; Gray, A. The Compatibility of Unexplained Wealth 
Provisions and „Civil“ Forfeiture Regimes with Kable. – Queensland UT Law and 
Justice Journal, 2012; Campbell, L. Theorising Asset Forfeiture in Ireland. – Journal 
of Criminal Law, 2007, Vol. 71; Hendry, C. King. How Far Is Too Far? Theorising 
Non Conviction Based Asset Forfeiture. – International Journal of Law in Context, 
2015, Vol. 11 (4) и мно го дру ги. 

26 Вж. най-яс но в докла да на Март ван де Вен – „Fighting organised crime by 
facilitating the confi scation of illegal assets“, Report 1 Committee on Legal Affairs 
and Human Rights Rapporteur: Mr Mart van de Ven, Netherlands, Alliance of 
Liberals and Democrats for Europе. 
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гатст во“ (Unexplained Wealth Order (UWO). Специалистите в кон-
фиска цията, ос но ва на на прин ци пи те на „не обяс ни мо то бо гат-
ство“, оба че имат съ щест ве ни въз ра же ния сре щу та ка ва кла си фи-
ка ция, която на ри чат под веж да ща.27 Причината е, че от нос но 
иму щест ве ни те пра ва, които мо гат да са обект на кон фиска ция, 
тряб ва да бъ де приз на то, че пред ставля ват „въз ста но вя еми“ 
(recove rable) ак ти ви и че са при до би ти чрез не за кон но по ве де ние 
(obtained through unlawful conduct). Към то ва след ва да се до ба ви, 
че из да ва не то на UWO не во ди пря ко до от не ма не, а е про це су ал-
но сред ст во за уста но вя ва не на факт – на ли чие на не за кон но иму-
щест во, под ле жа що на въз ста но вя ва не. По за ко нов път из рич но 
са уре де ни по ня тията „въз ста но вя еми ак ти ви“, „не за кон на дей-
ност/по ве де ние“ (то ва са дейности, които са де фи ни ра ни ка то 
престъпле ние и имат съ щи те последици) и „при до би ва не чрез не-
за кон но по ве де ние“ (за раз ли ка от по ло же нието в Република 
България).

Това оз на ча ва пъл на непри ло жи мост на пра ви ла та на Вели-
ко британия към су бек тив ни те ма те риал ни пра ва за кон фиска ция 
и про це ду ра та по тях на та ре али за ция или за щи та у нас.

2.3. Конфискацията в Италия
Италия заслу жа ва са мостоятел но място в кон фиска цион на та 

кар та на Европа, за що то е пър ва та дър жа ва, въ ве ла т.нар. пре ван-
тив на кон фиска ция – от 1956 го ди на. „Превантивната кон фиска-
ция“ съ що е на си лие над Пра во то, но е прието, че по от но ше ние 
на чле но ве те на ма фиот ския тип ор га ни за ции тя е до пусти ма по-
ра ди пре обла да ва щия общ ин те рес. В то зи сми съл ЕСПЧ е поста-
но вя вал раз лич ни съ деб ни ре ше ния. За кон фиска цията в Италия 
има на ционал но из след ва не с мно го пре ци зен срав ни те лен ана лиз 
меж ду нея и прав ни те ос но ва ния, ин стру мен та ри ума и произ вод-
ст ва та по кон фиска ция в Република България. За нуж ди те на 
настоящо то из ло же ние кон фиска цион ният ре жим на Италия – ос-
но ван и не ос но ван на при съ да, съ от вет но пре ван ти вен (ад ми-
нистра тив ни пер со нал ни мер ки спря мо чле но ве на ма фията и ли-
ца, които се по до зи рат ка то такива) – е ире ле ван тен.

27 Dornbierer, A. Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained 
Wealth, 2021, р. 80 и сл. 
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2.4. Конфискационното произ вод ст во в Европейския съ юз
Правото на ЕС, от но си мо към на ционал ни те про це ду ри по 

кон фиска ция на иму щест ве ни пра ва, е част от ма те риал но то на-
ка за тел но пра во на Съ юза, съз да де но на ос но ва ние и в гра ни ци те 
на де ле га ция по чл. 82–83 ДФЕС. Тези про це ду ри се съз да ват, за 
да сбли жат за ко ни те и разпо ред би те на дър жа ви те членки в 
област та на теж ка та и ор га ни зи ра ната престъп ност. Извън по ле то 
на прав но ре гу ли ра не, опре де ле но от нор ми те на чл. 82–83 ДФЕС, 
ЕС ня ма за ко но да тел на власт. Тези гра ни ци имат зна че ние за раз-
глеж да на та те ма в слу чаите, ко га то нор ми те на на ка за тел но то 
пра во на ЕС се пред ста вят от на ционал ния за ко но да тел ка то прав-
но ос но ва ние за въ веж да не на кон фиска ционен ре жим за пра во-
на ру ше ния, раз лич ни от престъпле нията по чл. 83 ДФЕС, и ка то 
оправ да ние за въ веж да не на рестрик ти вен пра вен ре жим спря мо 
иму щест ве ни те и лич ни те пра ва на непрестъп ни ци те в Република 
България, кой то е по-те жък от то зи за до ка за ни те из вър шители на 
теж ки умиш ле ни престъпле ния. В то зи сми съл имен но и са мо в 
кон тек ста на на ка за тел но то пра во мо же да се раз глеж да вся ка 
кон фиска цион на мяр ка, която пра во то на ЕС пред виж да. Прав-
ните ак то ве на ЕС, които въ веж дат пра ви ла та за кон фиска ция, 
вклю чи тел но тех ни те обек ти, до пустимия ин стру мен та ри ум и 
конкрет ните прав ни ос но ва ния (хипотези) за кон фиска ция на 
иму щест во, което е сред ст во и обла га от престъпле ние, са: (1) 
Съвместно дейст вие 98/699/ПВР от нос но пра не то на па ри, иден-
ти фи ци ра не, из дир ва не, зам ра зя ва не, из зем ва не и кон фиска ция 
на сред ст ва та и обла ги те от престъпле ние; (2) Рамково ре ше ние 
2001/500/ПВР от нос но пра не то на па ри, иден ти фи ци ра не то, 
просле дя ва не то, зам ра зя ва не то, из зем ва не то и кон фиска цията на 
сред ст ва та и при хо ди те от престъп на дейност; (3) Рамково ре ше-
ние 2003/577/ПВР за изпъл не ние в Европейския съ юз на ре ше ния 
за обезпе ча ва не на иму щест во или до ка за тел ст ва; (4) Рамково ре-
ше ние 2005/212/ПВР от нос но кон фиска ция на обла ги, сред ст ва и 
иму щест во от престъпле ния; (5) Рамково ре ше ние 2006/783/ПРВ 
за при ла га не на прин ци па за взаим но ре ше ние за кон фиска ция; 
(6) Решение 2007/845/ПВР от нос но сътруд ни чест во то меж ду 
Службите за въз ста но вя ва не на ак ти ви на дър жа ви те членки при 
просле дя ва не и уста но вя ва не на обла ги или дру го иму щест во, 



33Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2022

свър за ни с престъпле ния, и (7) Директива 2014/42/ЕС. Никой от 
из броени те ак то ве на пра во то на ЕС не съз да ва (а) ма те риал но 
граж дан ско пра во (ня ма прав на власт), (б) не ре гу ли ра по пър ви-
чен на чин обезпе ча ва не и кон фиска ция на иму щест ве ни пра ва, 
раз лич ни от сред ст ва и обла ги от престъпле ния, и (в) не съз да ва 
про це су ал ни въз мож ности дър жа ви те членки „да раз ши ря ват“ 
дейст вието на санк цион ни те ма те риал ни нор ми за кон фиска ция 
на сред ст ва и обла ги от престъпле ния спря мо иму щест ве ни пра-
ва, които са сред ст ва и обла ги от „дру ги не за кон ни дейности“.

2.4.1. В пра во то на ЕС по ня тието „граж дан ска кон фиска ция“ 
не съ щест ву ва, по ра ди което не се употре бя ва в за ко но да тел ст во-
то. Обратно на твър де нията в мо ти ви те на за ко но да те ля по част 
от проек ти те за из ме не ние и до пъл не ние на Наказателния ко декс, 
ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ, „граж дан ска та кон фиска ция“ не е нов и 
съвре ме нен пра вен ин сти тут на пра во то на ЕС. Материално прав-
ните нор ми на на ка за тел но то пра во на ЕС за въ веж да не на 
(а) кон фиска ция на сред ст ва и обла ги от престъпле ния от ли це, 
което не мо же да бъ де изпра ве но пред съд, но мо же да бъ де осъ-
де но за престъпле ние (кла си ческа не ос но ва на на при съ да конфис-
кация), (б) раз ши ре на кон фиска ция (на сред ст ва и обла ги от 
престъп на дейност, пред шест ва ща осъж да не то на соб ст ве ни ка на 
иму щест ве ни те пра ва, (в) кон фиска ция на сред ст ва и обла ги от 
престъпле ния, които са при до би ти или се при те жа ват от добро съ-
вест ни и не добро съ вест ни тре ти ли ца, и (г) кон фиска ция на сред-
ст ва и обла ги от престъпле ния, които са соб ст ве ност (1) на за по-
доз ре ни ли ца и (2) на об ви ня еми и под съ ди ми ли ца, ре гу ли рат 
прав ни те после ди ци от из вър ш ва не на престъпле ния, които ЕС 
тре ти ра ка то осо бе но об щест ве нозна чи ми. Тези нор ми не ин сти-
ту циона ли зи рат (нормират) по ня тието „граж дан ска кон фиска-
ция“ и не съз да ват пра вен ин сти тут на „граж дан ска та кон фиска-
ция“. Нормите на на ка за тел но то пра во на ЕС – Рамково ре ше ние 
2005/212/ПВР и Директива 2014/42/ЕС – не са адап ти ра ни в на ка-
за тел но то пра во на на ционал ния пра вен ред въпре ки за дъл же-
нието на дър жа ва та да ги тран спо ни ра.

2.4.2. В по ня тийна та систе ма на ад ми нистра цията на ЕС и на 
Съвета по ня тието „граж дан ска кон фиска ция“ (civil forfeiture) се 
изпол з ва за ад ми нистра тив ни нуж ди. То е прив не се но от ези ко ви-
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те фор ми (wording) и сти листи ка та на до ку мен ти те (ра бот ни и 
комуникационни) на Световната банка (пр. Stolen Asset Recovery. 
A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture), 
на FATF, CAMDEN, CARIN и дру ги те меж ду на род ни и евро-
пейски ор га ни за ции за просле дя ва не и от не ма не на иму щест во то 
на ор га ни зи ра на та престъп ност. Спорадично е сре ща но в раз лич-
ни ра бот ни до ку мен ти на ор га ни те на ЕС и тех ни те слу жи те ли 
(напр. Доклад на ЕК до Европейския парламент и до Съвета по 
чл. 13 от Директива 2014/42/ЕС от 2.06.2020 г.) или в от дел ни 
науч ни или прак ти чески из след ва ния (в то зи сми съл Impact Study 
on Civil Forfeiture от 2013 г.). Употребата на по ня тието „граж дан-
ска кон фиска ция“ е поста ве на в за ви си мост от кон тек ста и ав то ра 
на до ку мен та, ня ма офи циал но приз на то съ дър жа ние или зна че-
ние и обик но ве но слу жи ка то съ би ра тел но по ня тие за раз лич ни те 
ви до ве „не ос но ва на на при съ да кон фиска ция“. По из клю че ние 
употре ба та на то ва по ня тие отра зя ва по зи цията и тер ми но ло гията 
на дър жа ва та – членка на ЕС, ка къв то е слу ча ят с докла да на ра-
бот на та гру па с наиме но ва ние „Анализ на не ос но ва ни те на при-
съ да кон фиска цион ни мер ки в Европейския съ юз“ („Analysis of 
non-conviction based confi scation measures in the European Union“ – 
SWD (2019) 1050 fi nal/12.04.2019 г.). В то зи до ку мент сло во съ че-
та нието „граж дан ска кон фиска ция“ (civil forfeiture) се спо ме на ва 
точ но 4 пъ ти, и то свър за но с Република България и нейно то но во 
за ко но да тел ст во (ЗПКОНПИ), което са ма та дър жа ва си на ри ча 
та ка. Все в та зи връз ка в уво да на спо ме на то то из след ва не Impact 
Study on Civil Forfeiture (Белград/2013) се съ дър жат след ни те две 
из ре че ния: „[Г]раж дан ска та кон фиска ция не е граж дан ски ва-
риант на на ка за тел но то произ вод ст во сре щу непра во мер но то или 
не за кон но то обо га тя ва не. Поради то ва не е доста тъч но за офи-
циал ни те власти да де мон стри рат, че от вет ни кът ня ма иден ти фи-
ци ра ни за кон ни до хо ди“. Необходимо е до пъл ни тел но да се до ка-
же връз ка та на иму щест во то с престъпле нието, ма кар и не с 
конкрет но, точ но опре де ле но престъпле ние. В съ щия увод из рич-
но се под чер та ва, че граж дан ска та кон фиска ция не мо же ни ко га 
да бъ де раз глеж да на ка то за мест ва ща на ка за тел на та про це ду ра 
или ка то ней на ал тер на ти ва.
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2.4.3. Правото на ЕС в област та на кон фиска цията не е тран-
спо ни ра но в на ционал но то кон фиска цион но за ко но да тел ст во – 
ЗОПДИППД, ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ, по ра ди което ня ма да бъ-
де обект на послед ващ ана лиз. Като из клю че ние ще от бе ле жа, че 
един ст ве на та прав на нор ма, която спе циалисти те со чат ка то евро-
пейски из точ ник на мни мо за дъл же ние за дър жа ва та членка да 
до пус не про веж да не на кон фиска ция чрез граж дан ско де ло, е 
нор ма та на чл. 1, ал. 1 от Решение 2007/845/ПВР: „Всяка дър жа ва 
членка уч ре дя ва или опре де ля Национална служ ба за въз ста но вя-
ва не на ак ти ви за це ли те на просле дя ва не то и иден ти фи ка цията 
на обла ги от престъпле ния и дру го иму щест во, свър за но с 
престъпле ния, които мо гат да ста нат пред мет на за по вед за зам ра-
зя ва не, за по ри ра не или кон фиска ция, из да де на от ком пе тен тен 
съ де бен ор ган по вре ме на на ка за тел ни или, до кол ко то е въз мож-
но спо ред на ционал но то за ко но да тел ст во на дър жа ва та членка, 
граж дан ски де ла“28. Ключовите ду ми в то зи нор ма са:

(а) „обла га от престъпле ния и дру го иму щест во, свър за но с 
престъпле ния“ (де фи ни тив но в рам ки те на чл. 83 ДФЕС);

(б) на ционал на служ ба за въз ста но вя ва не на ак ти ви „за це ли-
те на просле дя ва не то и иден ти фи ка цията на обла ги от престъпле-
ния или дру го иму щест во, свър за но с престъпле ния“, и

(в) чрез граж дан ски де ла, „до кол ко то е въз мож но спо ред на-
ционал но то за ко но да тел ст во на дър жа ва та членка“.

Изложеното из ключ ва при ло же нието на граж дан скопро це-
су ален ред за раз глеж да не на прав ни спо ро ве, свър за ни с упраж-
ня ва не на пра во на дър жа ва та на кон фиска ция на сред ст ва и обла-
ги от престъпле ния, ре гу ли ра но от пра во то на ЕС. Правният ред 
(на ционал но то законодателство) на дър жа ва та членка Република 
България не до пуска за щи та та или упраж ня ва не то на неграж дан-
ско ма те риал но пра во на дър жа ва та по пъ тя на съ деб ни те граж-
дан ски де ла (чл. 14, ал. 1 във вр. с чл. 2 ГПК).

2.5. Гражданската кон фиска ция в дру ги те стра ни – членки 
на ЕС

28 Вж. в то зи сми съл из рич но Колев, Н. За до пусти мост та на не ос но ва на на 
при съ да граж дан ска кон фиска ция. – De Jure, 2019, № 1, с. 49, бел. под ли ния 
№ 13. 
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Правният ре жим на граж дан ска та кон фиска ция на стра ни-
те – членки на ЕС, е раз ли чен, отра зя ващ на ционал ни те осо бе-
ности, юрис дик цион ната тра ди ция и опит, раз лич ни те прав ни се-
мейст ва, към които при над ле жат прав ни те им систе ми. Те ня ма 
да бъ дат обект на из ло же нието, за що то са без раз лич ни за пред ме-
та му. „Българският мо дел“ или „Случаят България“, как то се 
опре де ля в ра бот ни те до ку мен ти на ЕК оно ва, което на ционал ни-
те власти са от чи та ли пред ЕС ка то съ щест ву ващ пра вен ре жим, 
ня ма ни що об що с пра во то на ЕС и ня ма ана лог не са мо в гра ни-
ци те на ЕС. По ня кои приз на ци то зи ре жим е срав ня ван са мо с 
кон фиска цион ния пра вен ре жим на Австралия.29

2.6. Гражданската кон фиска ция в Германия и Франция
Двете дър жа ви, на чието пра во е ос но ва на кон ти нен тал на та 

прав на систе ма, ня мат граж дан ска кон фиска ция, раз би ра на ка то 
кон фиска ция, поста но вя ва на от граж дан ски съд и из вън на ка за-
тел но то произ вод ст во. След ре фор ма та в на ка за тел но то пра во на 
ФРГ от 2017 г. в рам ки те на на ка за тел но то произ вод ст во в опре-
де ле ни хи по те зи мо же да се поста но ви съ де бен акт на не ос но ва на 
на при съ да кон фиска ция, но то ва не е ти пич на граж дан ска кон-
фиска ция. В Република Франция при те жа ва не то на иму щест во 
без за ко нен произ ход в опре де ле ни хи по те зи е престъпле ние, но 
дру ги прав ни ме ха низ ми, вклю чи тел но та ки ва за не ос но ва на на 
при съ да кон фиска ция, пра во то и прак ти ка та не поз на ват.

3. Êîíôèñêàöèÿ íà îñíîâàíèå íà çàêîíèòå çà 
“íåçàêîííî áîãàòñòâî”

Конфискацията, ос но ва на на за ко ни те за от не ма не на „не за-
кон но обо га тя ва не“, е обект на из след ва не на мно жест во уче ни и 
част от пра во то на мно го дър жа ви. Ако се съ ди по из броява не то, 
напра ве но от проф. Andrew Dornbierer от Базелския ин сти тут за 
управле ние, те са по ве че от 98 към мо мен та на съста вя не на кни-
га та му „Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained 
Wealth“.

29 Вж. в докла да на Съвета на Европа от 2020 г. „The Use of Non-Conviction 
Based Seizure and Confi scation“, с. 25, Council of Europe, October 2020. 
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3.1. Според ав то ра исто рията на за ко ни те, ос но ва ни на 
преслед ва не на „не за кон но то обо га тя ва не“30 (не е не ос но ва тел но 
обо га тя ва не по сми съ ла на бъл гар ско то ма те риал но право), во ди 
на ча ло то си от Аржентина през 1930 г.31 и е послед ва на през 50-
те го ди ни от Хонконг и дру ги твър де да леч ни на България из точ-
ни дър жа ви. Принципите на построява не на кон фиска цион но то 
произ вод ст во по те зи за ко ни мно го на пом нят на част от пред-
постав ки те за ре али зи ра не на кон фиска цион на та от го вор ност по 
на ционал ни те ни за ко ни, съз да де ни след 2012 г. – ЗОПДНПИ и 
ЗПКОНПИ. В съ що то вре ме има из вън ред но съ щест ве на раз ли ка 
меж ду прав ни те ре жи ми на бъл гар ски те за ко ни и те зи по те о рия-
та на проф. Andrew Dornbierer – и раз ли ка та е в санк цията. 
Санкцията по бъл гар ски те кон фиска цион ни за ко ни е от не ма не на 
на лич но иму щест во (§ 1, т. 4 ДР на ЗПКОНПИ), а та зи по за ко ни-
те, ос но ва ни на „не за кон но то обо га тя ва не“, е ви на ги осъж да не на 
„не за кон но за бо га тя ло то“ ли це да запла ти на дър жа ва та рав-
ностойност та на не за кон но то обо га тя ва не. Тъкмо по ра ди то ва 
произ вод ст ва та по те зи за ко ни ви на ги са in personаm (спо ред ан-
гло сак сон ско то разпре де ле ние32) и до ри ко га то еле мен ти от тях 
се прокрад ват или съв па дат (ця лост но или частично) с те зи на 
NCBC, прав ни те ре жи ми на два та ви да за ко ни мно го яс но се от-
ли ча ват.

30 Вместо всич ки за точ но то зна че ние на ан гло сак сон ско то по ня тие „unjust 
enrichment“ (неспра вед ли во обогатяване), което е с по-ши рок обем от „не ос но-
ва тел но обо га тя ва не“ и се ин те ре су ва не тол ко ва от лип са та на прав но ос но ва-
ние, а от на ли чието на т.нар. unjust factors (неспра вед ли ви причини), и за раз ли-
ка та в съ дър жа нието на кон ти нен тал ни те по ня тия за не ос но ва тел но обо га тя ва-
не и про ти воправ но обо га тя ва не вж. Драгиев, Д. Материалноправни и про це су-
ал ни въпро си на не ос но ва тел но то обо га тя ва не в бъл гар ско то меж ду на род но 
част но пра во и ци ти ра ни те от ав то ра из точ ни ци. – Предизвикай пра во то, 
21.09.2014 г. 

31 По част от изпол з ва ни те ме ха низ ми за уста но вя ва не на об ща та стойност на 
иму щест во то, опре де ля не на при хо ди те и раз хо ди те и прочее об стоятел ст ва с 
прав но зна че ние за уста но вя ва не то и раз ме ра на „не за кон но то обо га тя ва не“ 
все ки от бъл гар ски те за ко ни от 1895 г. раз кри ва частич ни приз на ци на „фо ку си-
ран вър ху не за кон но то за бо га тя ва не за кон“. 

32 За раз гра ни че нието в ан гло сак сон ско то пра во меж ду пра ва та и про це ду ри-
те in rem и in personаm вж. по-до лу т. 6.2.1 и сл., как то и все ки достъ пен ан-
глийски или аме ри кан ски юри ди чески реч ник. 
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3.2. За нуж ди те на то ва из ло же ние е важ но да се от бе ле жи 
след но то:

3.2.1. Законите за кон фиску ва не на „не за кон но то бо гатст во“ 
са пред наз на че ни да преслед ват пе чал би те / обла ги те от престъпле-
ния (proceeds of crime). Такива за ко ни или от дел ни раз ре ше ния, 
които при бяг ват към ин стру мен та ри ума на те зи за ко ни, но са 
части от по-ши ро ки за ко но да тел ни ме ха низ ми за кон фиска ция на 
сред ст ва и обла ги от престъпле ния, пред ставля ват опит на съвре-
мен ни те дър жа ви за приспо со бя ва не на сред ст ва та за про ти во-
дейст вие сре щу ор га ни зи ра на та и тран с гра нич ната престъп ност. 
Те са „чет вър та та ге не ра ция“ на кон фиска цион но за ко но да тел ст-
во за сред ст ва и обла ги от престъпле ния, как то ги опре де ля проф. 
Johan Boucht в ци ти ра но то съ чи не ние. Отчитайки спе ци фи ка та 
на то зи вид раз ре ше ния, проф. Johan Boucht ги де фи ни ра не тол-
ко ва ка то прав но сред ст во за санк циони ра не на престъпле нията и 
ре гу ли ра не на после ди ци те им, а по-ско ро ка то ме ха ни зъм33 за 
раз след ва не на дви же нието на сред ст ва та и обла ги те от престъ-
пле нията и опи ти те на ор га ни зи ра на та престъп ност да ги прикрие 
или да ги пре обра зу ва в дру го, не до там просле ди мо иму щест во. 
И спе циал но пре дупреж да ва за гра ни ци те на прибли же ние и аб-
стра хи ра не от дейст ви тел ни те фак ти, които не тряб ва да за ся гат 
за щи та та на ос нов ни те чо веш ки пра ва без над леж ни за ко но ви га-
ран ции и на ми ра не на за дъл жи те лен ба ланс меж ду за щи та ва ни те 
ин те ре си и пра ва та. „[В]ъпре ки то ва про це су ал но спра вед ли ва та 
систе ма не ком пен си ра ка то та ка ва един по съ щест во неспра вед-
лив ре жим.“34

3.2.2. Законите за преслед ва не на illicit enrichment мно го ряд-
ко или поч ти ни ко га не са един ст ве но то сред ст во за преслед ва не 
на иму щест во, при до би то чрез престъпле ние (сред ст во или обла-
га от престъпление). Както ав то рът на ци ти ра на та по-го ре кни га 
от бе ляз ва, раз ре ше нията са мно го раз лич ни и в съ щест ве на сте-
пен са де тер ми ни ра ни от спе ци фи ки те на от дел ни те юрис дик ции, 
от ви да на за ко но да тел но то раз ре ше ние и от цел та на пред-

33 Boucht, J. Asset confi scation in Europe – past, present, and future challenges. 
University of Oslo, т. 3.5. 

34 Boucht, J. Op. cit., т. 4.4. 
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приема не то му. Като опре де ля що се приема зна че нието на цел та 
на конкрет но то за ко но да тел но раз ре ше ние, опре де ле на спо ред 
то ва към кое иму щест во е на со че на стре ла та – да ли то ва е 
конкрет на, спе ци фич на обла га от конкрет ни престъпле ния, 
напри мер ко руп цион ни те, или от дру га кон фи гу ра ция на 
престъпле ния, раз лич ни от ко руп цион ни те. Във Великобритания 
UWO мо же да бъ де из да ден сре щу ли ца, които заемат от го вор но 
по ли ти ческо по ло же ние (ко руп цион ни престъпления) или за 
лица, за по доз ре ни в опре де ле ни ви до ве престъпле ния, които са 
раз лич ни от ко руп цион ни те. Такъв ор дер не мо же да бъ де из да-
ван в слу чая с ко руп цион ни те престъпле ния сре щу ли ца, които не 
заемат ви со ко об щест ве но и от го вор но по ло же ние, ни то сре щу 
за по доз ре ни в из вър ш ва не то на престъпле ния, раз лич ни от те зи 
гру пи. Пряко е влиянието на из бо ра да ли за ко нът за преслед ва не 
на „не за кон но то обо га тя ва не“ е „на ка за те лен“ (т.нар. illicit 
criminal law), или „граж дан ски“ (illicit civil law), ка то послед но то 
не оз на ча ва граж дан ско пра во, а обик но ве но оз на ча ва произ вод-
ст во пред граж дан ски или ад ми нистра ти вен съд.

3.2.3. Българските кон фиска цион ни за ко ни (ЗОПДНПИ и 
ЗПКОНПИ), ма кар да пол з ват ня кои еле мен ти от ин стру мен та ри-
ума на за ко ни те, ос но ва ни на „не за кон но обо га тя ва не“, не са част 
от кръ га на те зи за ко ни и из вър ш ва на та кон фиска ция по тях не е 
кон фиска ция на иму щест ве ни пра ва, от но си ми към „не за кон но 
обо га тя ва не“, как то то ва се раз би ра по сми съ ла на тех ни те разпо-
ред би. Зад ли ше на та от са мостоятел но зна че ние фра за „не обяс ни-
мо бо гатст во“, която се пол з ва без ос но ва ние и връз ка с дейст ва-
щи те пра ви ла на на ционал ни те кон фиска цион ни за ко ни, всъщ-
ност се прикри ва реставра цията на ме ха низ ми те и ме то ди те на 
ико но ми ческа репре сия от то та ли тар на та дър жа ва, съз да де ни и 
ре али зи ра ни чрез ЗСГ и ППЗСГ.
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4. Çà ïîíÿòèåòî “ãðàæäàíñêà êîíôèñêàöèÿ” â 
áúëãàðñêîòî ïðàâî

Произволната употре ба на по ня тието „граж дан ска кон-
фиска ция“ от на ционал ни те власти и съ да в Република България 
оче вид но се нуж дае от изяс ня ва не.

Преди всич ко след ва да се дър жи смет ка, че употре ба та на 
то ва по ня тие от меж ду на род на та и евро пейската прав на об щ ност 
е свър за но са мо с кон фиска ция на сред ст ва и обла ги от 
престъпле ния. Оттук след ва, че то ва по ня тие не мо же да се пол-
з ва от бъл гар ски те власти и за ко но да те ля за обяс ня ва не на оне зи 
кон фиска цион ни мер ки35, които прин цип но не изиск ват при съ да, 
за що то не са после ди ца от престъпле ние. В евро пейски кон текст 
по ня тието „граж дан ска кон фиска ция“ е при ло жи мо са мо за оне зи 
произ вод ст ва, които мо гат да се при числят към т.нар. не ос но ва на 
на при съ да кон фиска ция по на ка за тел но то пра во на ЕС. 
ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ не регла мен ти рат кон фиска ция на сред-
ст ва и обла ги от престъпле ния, а за кон фиска цията на „сред ст ва и 
обла ги от дру ги не за кон ни дейности“ (вж. § 36 и 37 от ре ше нието 
на СЕС по С-319/19) по ня тието „не ос но ва на на при съ да кон-
фиска ция“ е не просто не умест но, а ка те го рич но непри ло жи мо.

В част ност от уточ ня ва не се нуж дае ак ту ал но то съ дър жа ние 
на по ня тието „граж дан ска кон фиска ция“ спо ред бъл гар ско то ма-
те риал но пра во и за то ва е важ но то ва по ня тие да бъ де от гра ни че-
но по съ дър жа ние от дру ги по ня тия със сход но или съ пътст ва що 
зна че ние.

Българската „граж дан ска кон фиска ция“ не мо же да бъ де ни-
то прав но по ня тие, ни то пра вен ин сти тут на на ционал но то ма те-
риал но пра во, ни то по ня тие с ут вър де но об що употре би мо съ дър-
жа ние по сми съ ла на чл. 9, ал. 1 от Закона за нор ма тив ни те ак то ве 
(ЗНА). Словосъчетанието „граж дан ска кон фиска ция“ не е си но-
ним на прав но то по ня тие „не ос но ва на на при съ да кон фиска ция“ 
(Non Conviction Based Confi scation – NCBC), поз на то на пра во то 

35 В из ло же нието под по ня тието „кон фиска цион ни мер ки“ се раз би рат и 
всич ки мер ки по чл. 53 НК, чл. 20–21 и чл. 83а и сл. ЗАНН, как то и всич ки дру-
ги мер ки, които ев фе мистич но за мест ват ду ма та „кон фиска ция“ със сло во съ че-
та нието „от не ма не в пол за на дър жа ва та“. 
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на ан гло сак сон ски те стра ни и пол з ва но с раз лич но съ дър жа ние в 
ра бот ни до ку мен ти, те ория и прак ти ка на меж ду на род ни те ак то-
ве или на на ка за тел но то пра во на ЕС (чл. 4, ал. 2 от Директива 
2014/42/ЕС). Словосъчетанието „граж дан ска кон фиска ция“ не е 
си но ним на прав но то по ня тие „раз ши ре на кон фиска ция“ 
(Extended Confi scation), как то е опре де ле но то в чл. 5 от Дирек-
тива 2014/42/ЕС. Словосъчетанието „граж дан ска кон фиска ция“ 
не е си но ним на кон фиска ция на „не за кон но бо гатст во“ (illicit 
enrichment weаlth), не е си но ним на кон фиска ция на „не обяс ни мо 
бо гатст во“ (unexplained wealth) или на „не чест но за бо га тя ва не“ 
(unjust enrichment) по сми съ ла на те зи по ня тия, как то са регла-
мен ти ра ни в раз лич ни те за ко ни за от не ма не на не за кон но бо-
гатст во (illicit enrichment laws). Словосъчетанието „граж дан ска 
кон фиска ция“ не е си но ним на „кон фиска ция in rem“ (confi scatio 
in rem/actio in rem). Словосъчетанието „граж дан ска кон фиска-
ция“ със спе ци фич ен на ционал ен сми съл и ко но та ция, до ло ви ми 
от спон тан на та му употре ба в мо ти ви те на за ко но да те ля и съ да, 
мо же да бъ де от не се но с мно го услов ности и ре зер ви (1) към 
прав ния ре жим на кон фиска цията по Закона за от не ма не в пол за 
на дър жа ва та на иму щест во, при до би то от престъп на дейност 
(ЗОПДИППД), (2) към прав ния ре жим на кон фиска цион ни те за-
ко ни – Закона за от не ма не в пол за на дър жа ва та на не за кон но 
при до би то иму щест во (ЗОПДНПИ) и Закона за про ти во дейст вие 
на ко руп цията и от не ма не на не за кон но при до би тото иму щест во 
(ЗПКОНПИ), ко га то въпре ки съ деб ни те ре ше ния на СЕС по 
С-234/18 и С-319/19 пред мет на кон фиска ция са имен но сред ст ва 
и обла ги от престъпле ния. Опитът на те орията да го пол з ва за 
обоз на ча ва не на прав ния ре жим на ЗСГ и ППЗСГ36, за да „одо-
маш ни“ с обрат на си ла по ня тието „граж дан ска кон фиска ция“, не 
мо же да бъ де приз нат за успе шен.

Логическият из вод от из ло же но то до тук е, че ако по ня тието 
„граж дан ска кон фиска ция“ в бъл гар ски усло вия след ва да се 
изпол з ва със съ дър жа ние, раз лич но от „не ос но ва на на при съ да 
кон фиска ция“ или на кон фиска ция, ос но ва на на за ко ни те за „не-

36 Вж. в то зи сми съл Николов, Н. Цит. съч., с. 16; Петрунов, Г., Т. Трифо-
нов. Цит. съч., с. 157. 
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за кон но обо га тя ва не“, за що то и те преслед ват са мо сред ст ва и 
обла ги, при до би ти от престъпле ния, то ва съ дър жа ние след ва да 
бъ де яс но и мно го пре циз но де фи ни ра но, а то не е. И то ва на ла га 
все ки (за ко но да тел, КПКОНПИ, съд, ад во кат, про ку рор и т.н.), 
кой то го изпол з ва, да по соч ва из рич но как во съ дър жа ние вла га в 
то ва по ня тие.

Констатацията за ак ту ал но то състояние на „впис ва не то“ на 
то ва по ня тие в бъл гар ския пра вен ред е, че бе зуслов но дейст ва-
що то ма те риал но пра во, те орията и съ деб на та прак ти ка не са в 
състояние да де фи ни рат съ дър жа нието на на ционал но то по ня тие 
„граж дан ска кон фиска ция“.

5. Çà “èíîâàöèÿòà” ñàìîñòîÿòåëíî êîíôèñêàöèîííî 
ïðîèçâîäñòâî

В публи ка ции под загла вието „За „граж дан ска та кон фиска-
ция“, „не за кон но при до би то то иму щест во“ и вул га ри за цията на 
Правото“ (от I до III) в сп. „Адвокатски преглед“37 имах въз мож-
ност мно гократ но да ко мен ти рам съ дър жа нието на ком плек с но то 
кон фиска цион но ад ми нистра тив но пра во от но ше ние. Поддържам 
всич ко, което е из ло же но там.

В до бав ка се на ла гат ня кои до пъл ни тел ни щри хи.
5.1. История (хро но ло гия и резултати) на прав на та „ино ва-

ция“
„Правна ино ва ция“ – та ка на ре че прав ния ре жим на 

ЗОПДНПИ Пламен Георгиев на за се да нието на ОСГК на ВКС, 
про ве де но по тъл ку ва тел но де ло № 4/2016 г., в което той участ ва 
ка то пред ста ви тел на КПКОНПИ. И приз на пред съ диите от 
ОСГК, че друг та къв за кон не съ щест ву ва по це лия свят.

5.1.1. На бъл гар ска та публи ка през 2009 г. се сер ви ра идеята 
на но вия за ко но да тел за под мя на на кон цеп цията за граж дан ска 
кон фиска ция, вдъх но ве на от опи та и раз ре ше нията на Ирландия, 
но „адап ти ра на“ към на ционал ния пра вен ред в ЗОПДИППД след 
из вест но съ обра зя ва не с фак та, че пред ставля ва чист ан гло сак-
сон ски ек спе ри мент. В опит да се за оби ко ли изиск ва не то за осъ-

37 Адвокатски преглед, 2019, № 5; 2020, № 3–4; 2021, № 6. 
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ди тел на при съ да, за да се пристъ пи по съ щест во към ве че из вест-
ния ин сти тут на „раз ши ре на кон фиска ция“ по сми съ ла на 
Рамково ре ше ние 2005/212/ПВР на Съвета, за ко но да те лят пред-
ло жи нов за кон, кой то да раз ре ша ва кон фиска цията на престъп но 
иму щест во, но без кон ста ти ра не и санк циони ра не на престъпле-
нието. Най-точ но и ла ко нич но та зи идея е на ме ри ла из раз в ед на 
ста тия от 2011 г., спо ред която: „... [в]ъз мож но е на ла га не то на 
кон фиска цията ка то мяр ка, а не ка то на ка за ние. Възможно е та-
зи мяр ка да се на ла га не от на ка за те лен съд и не в рам ки те на на-
ка за тел ния про цес... Това оба че не е за дъл жи тел но. Възможно е в 
рам ки те на граж дан ския про цес да има произ на ся не от нос но 
престъп на та дейност на ли це то. Това е при ло жи мо не са мо за 
дър жа ви те от об що то пра во, но и за те зи от кон ти нен тал на та 
прав на систе ма. Така напри мер в България ве че е въ ве де на прак-
ти ка та, ко га то ли це то е по чи на ло, престъп но то об стоятел ст во да 
се уста но ви с иск по чл. 124, ал. 5 ГПК в съ деб на та фа за на про це-
ду ра та по от не ма не, ка то пре тен цията за от не ма не се съ еди ня ва и 
се пре дя вя ва заед но с иска. При иск, пре дя вен по чл. 124, ал. 5 
ГПК, уста но вя ва не то на престъп но то об стоятел ст во се осъ щест-
вя ва по ре да на граж дан ско то съ допроиз вод ст во, при при ло же ние 
на пред ви де ни те в ГПК до ка за тел ст ве ни сред ст ва и без не об хо ди-
мост та и за дъл же нието да бъ дат при ла га ни прин ци пи те и спо со-
би те на НПК. Това е та ка, тъй ка то цел та на уста но ви тел ния 
иск е да се от крие пъ тят за уреж да не на граж дан скоправ ни те 
после ди ци от из вър ше но то престъпле ние, а не да се ре али зи ра 
на ка за тел на та от го вор ност по от но ше ние на дееца“38.

5.1.2. Принципно вяр на та поста нов ка за въз мож ност та по ре-
да на чл. 124, ал. 5 ГПК да се уста но ви „престъп но об стоятел ст во 
от зна че ние за ед но граж дан ско пра во от но ше ние“ е дъл бо ко не-
ко рек т на в „раз ши ре нието“ ѝ, за що то:

(а) това, което е до пусти мо в рам ки те на уста но ви те лен иск 
за об стоятел ст ва по чл. 124, ал. 5 ГПК, не е до пусти мо в произ-
вод ст во по осъ ди те лен иск за за щи та на су бек тив но граж дан ско 
пра во или за упраж ня ва не на су бек тив но граж дан ско по теста тив-

38 Коларов, Т. Обезпечаване и от не ма не на иму щест во, при до би то от 
престъп на дейност спо ред пра во то на ЕС. – Теза, 2011, № 1, 112–113. 
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но пра во. Още по-мал ко уста но вя ва не то на престъп ни об стоятел-
ст ва е до пусти мо в иско во произ вод ст во за упраж ня ва не на по-
теста тив но публич но ма те риал но и санк цион но пра во, как во то е 
пра во то на кон фиска ция. Нормата на чл. 124, ал. 5 ГПК е из клю-
чи тел на прав на нор ма, която не мо же да се при ла га чрез раз ши-
ри тел но тъл ку ва не или по ана ло гия. Тя въ веж да спе циал ни усло-
вия за до пусти мост на иска – не въз мож ност за на ка за тел но 
преслед ва не в стрик т но опре де ле ни хи по те зи и не раз крит из вър-
ши тел. При от съст вието на те зи пред постав ки не е до пустим до ри 
уста но ви те лен иск;

(б) пред мет на исков про цес по ре да на ГПК (пред мет на 
делото) не мо же да бъ де на ла га не на мяр ка по сми съ ла на на ка за-
тел но то пра во на ЕС или на на ционал но то на ка за тел но пра во. С 
по ня тието „мяр ка“ и с поста но вя ва не то на съ деб ни ак то ве за „на-
ла га не на мяр ка“ си слу жат на ка за тел но то пра во и про цес. В раз-
де ла „Наказателна от го вор ност и мер ки за дър жав на при ну да“ 
Радослава Йорданова39 пре циз но де фи ни ра ка то мер ки на дър-
жав на при ну да „спе циал ни те кон фиска ции“40 как то мер ки те по 
чл. 53 НК, та ка и те зи по чл. 83а и сл. ЗАНН. Може и да има ня-
как ва ра зум на при чи на в прав ния ред на Република България 
мер ки те на кон фиска ция по НК и ЗАНН да се раз ли ча ват от те зи 
по ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ, но прав но то ос но ва ние за по доб но 
раз гра ни че ние към настоящия мо мент ми убяг ва;

(в) престъпле нието не мо же да по ро ди граж дан скоправ ни 
после ди ци. Източник на та ки ва после ди ци би мо гъл да бъ де де-
лик тът, ако е пра во по раж дащ факт за въз ник ва не на де лик т на от-
го вор ност за де лик вен та (престъпник). Няма ли приз на ци те на де-
ликт, престъпле нието не по раж да ни как ви граж дан скоправ ни 
после ди ци. Естествено, пре тен ди ра на та санк ция „на ла га не на 
мяр ка“ не мо же да бъ де тре ти ра на ка то „граж дан скоправ на после-
ди ца“;

39 Йорданова, Р. Освобождаване от на ка за тел на от го вор ност и ад ми нистра-
тив но на каз ва не по бъл гар ско то на ка за тел но пра во. С.: Сиби, 2021, 42–46. 

40 Вж. в то зи сми съл из след ва не то на Груев, Л. Цит. съч., в което ав то рът 
изпол з ва то зи тер мин, за да опре де ли кон фиска циите по ре да на чл. 53 НК. 



45Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2022

(г) и на послед но място, но от но во не по зна че ние, пра ви ло-
то на чл. 124, ал. 5 ГПК по из клю че ние до пуска пре дя вя ва не на 
уста но ви те лен иск за фак ти (от дел ни престъп ни обстоятелства), 
но са мо ко га то то ва е свър за но със „зна че ние за граж дан ско пра-
во от но ше ние“. Правоотношението меж ду дър жа ва та в ли це то на 
КПКОНПИ и за сег на ти те от кон фиска цията ли ца не е граж дан ско 
пра во от но ше ние, не е пра во от но ше ние меж ду рав но поста ве ни 
стра ни и не включ ва в съ дър жа нието си су бек тив ни граж дан ски 
пра ва и за дъл же ния.

5.1.3. Към мо мен та на публи ку ва не на ста тията на Тодор 
Коларов в сп. „Теза“ през 2011 г. проек тът за ре фор ма на на ка за-
тел но то пра во (ма те риал но и процесуално) вече е в дейст вие, съз-
да де ни са спе циали зи ра ни ят съд и про ку ра ту ра, опре де ле на е 
ком пе тент ност та им. Като част от па ке та на т.нар. про ку рор ско 
за ко но да тел ст во е осъ щест ве на про мя на в кон цеп цията на за ва ре-
ния за кон „Петканов“ и пред ви де ни те в не го ме ха низ ми за не ос-
но ва на на при съ да кон фиска ция (раз ши ре на кон фиска ция, кон-
фиска ция на иму щест во на не добро съ вест ни тре ти ли ца и т.н.). 
Формиран е по ли ти чески „из бор“ за прак ти чески ця лост на за мя-
на на кла си ческа та, ос но ва на на при съ да кон фиска ция на сред-
ства и обла ги от престъпле ния, с граж дан ска кон фиска ция, не ос-
но ва на на при съ да. На граж дан ска та кон фиска ция е отре де но да 
осъ щест вя ва функ цията на ос но вен ин стру мент на на ка за тел на та 
по ли ти ка на дър жа ва та. В реч ни ка на за ко но да те ля се появя ва по-
ня тието „граж дан ска кон фиска ция“ и до ри се изпол з ва в мо ти ви-
те на част от за ко нопроек ти те – вж. напри мер проек та за Закон за 
от не ма не на иму щест во, при до би то от престъп на дейност и от ад-
ми нистра тив ни на ру ше ния (№ 102-01-34 от 31.05.2011 г., 41-во 
НС). Това е един ст ве ният проект, частич но съгла су ван с Вене-
цианската ко ми сия, но за смет ка на то ва неприет на пър во че те не 
в Народното събра ние. Търси се ме ха ни зъм, кой то да поз во ля ва 
кон фиска ция при облек че ни усло вия за дър жа ва та, състоящи се 
най-мал ко в:

(а) раз къс ва не на връз ка та меж ду престъпле нието (или дру го 
правонарушение) и конкрет ни те иму щест ве ни пра ва, пре тен ди ра-
ни за кон фиска ция ка то прав на после ди ца на пра во на ру ше нието 
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и ка то ос но ва ние за въз ник ва не на кон фиска цион на та от го вор-
ност;

(б) въ веж да не на пре зум п ция за произ ход на иму щест ве ни те 
пра ва от престъпле ние (правонарушение) с мак си мал но огра ни-
ча ва не на пра ва та за обор ва не то ѝ;

(в) обръ ща не на те жест та на до каз ва не по от но ше ние на ос-
но ва нието и за кон ност та на при до бив ни те спо со би и на сред ст ва-
та за при до би ва не на иму щест ве ни пра ва с опит за мъл ча ли во въ-
веж да не на пре зум п ция за не за кон ност на иму щест во то още в 
рам ки те на ад ми нистра тив но то произ вод ст во въпре ки не до пусти-
мост та на до ка за тел ст ве ни пре зум п ции в ад ми нистра тив но то пра-
во;

(г) скри ва не (1) на публич ния ха рак тер на кон фиска цията 
ка то санк ция и (2) на ад ми нистра тив ния ха рак тер на публич-
но то пра во от но ше ние41 по съз да ва не и упраж ня ва не на публич но-
то кон фиска цион но пра во на дър жа ва та зад ли ше но то от на-
ционал но прав но съ дър жа ние сло во съ че та ние „граж дан ско 
произ вод ст во“ и

(д) осъ щест вя ва не на кон фиска цион на та про це ду ра в произ-
вод ст во, което е са мостоятел но и не мо же да бъ де ква ли фи ци ра но 
ка то на ка за тел но (на ка за те лен или ад ми нистра тив нона ка за те лен 
процес), за да се за оби ко лят огра ни че нията на на ка за тел но то и 
ад ми нистра тив нона ка за тел но то пра во – на пре зум п цията за не ви-
нов ност, ка то се за ме ни с пре зум п ция за ви на; на изиск ва не то за 
пред ва ри тел на опре де ле ност на на ру ше нието (nullum crimen sine 
lege) и на ка за нието (nulla poena sine lege), ка то се за ме ни с пре-
зум п ция за из вър ше но пра во на ру ше ние (на не опре де ле на 
забрана) и с пре зум п ция за настъ пи ли про ти воправ ни после-
ди ци (не за ви си мо в на ру ше ние на кое прав но изискване); на 
забра на та за ед но и съ що на ру ше ние да се на ла га по ве че от ед но 
на ка за ние (nе bis in idem), на слу жеб но то на ча ло ка то ос но ва ние 
да се тър си обек тив на та исти на в ад ми нистра тив но то и съ деб но то 
произ вод ст во и т.н.

41 Вж. по-под роб но за ад ми нистра тив ния ха рак тер на ком плек с но то кон-
фиска цион но пра во от но ше ние в Адвокатски преглед, 2020, № 3–4. 
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5.1.4. Разрешението е на ме ре но в приетия Закон за от не ма не 
в полза на държавата на иму щест во, придобито от престъпна дей-
ност (ЗОПДИППД). Този за кон съ че та ва ед новре мен но по ро ци те 
на не ос но ва на та на при съ да кон фиска ция в нейния по бъл га рен 
псев доир лан д ски ва риант с но ви за ко но да тел ни раз ре ше ния, 
които включ ват еле мен ти на ад ми нистра тив но, ад ми нистра тив-
нона ка за тел но, на ка за тел но пра во на ЕС (Рамково ре ше ние 
2005/212/ПВР на Съвета)42, упраж ня ва не на публич ноправ ни ак-
то ве на ад ми нистра ти вен ор ган по граж дан скопро це су ален път 
и т.н.

(а) Поради пъл но то покри ва не на пред ме та на прав но ре гу-
ли ра не в част та за после ди ци те от престъпле ния и ад ми нистра-
тив ни на ру ше ния ЗОПДИППД се явя ва конку ри ращ за съ щест ву-
ва щи (за ва ре ни или новоустановени) прав ни раз ре ше ния от дру ги 
прав ни отрасли – с нор ми на на ка за тел но то пра во (изпи ра не на 
па ри, вещ но укри ва тел ст во и др.), на ан ти те ро ристич но то и ад ми-

42 Към да та та на приема не на ЗОПДНПИ на ционал ният за ко но да тел ве че е 
обос но ва вал в мо ти ви те към неприетия (от хвър лен на пър во четене) Закон за 
от не ма не на иму щест во, при до би то от престъп на дейност и от ад ми нистра тив-
ни на ру ше ния (№ 102-01-34 от 31.05.2011 г., 41-во НС), не об хо ди мост та от съ-
обра зя ва не на пра во то на ЕС в област та на обезпе ча ва не то и кон фиску ва не то на 
сред ст ва и обла ги от престъпле ния. В мо ти ви те на за ко на че тем: „[С]ъз да ва не то 
на та къв вид за ко но да тел ст во и у нас от го ва ря на потреб ности те на об щест во то 
и ед новре мен но с то ва – на меж ду на род ноправ ни те за дъл же ния, произ ти ча-
щи от меж ду на род ни ак то ве, по които Република България е стра на (под-
чер таването е мое – б. а.): Конвенцията на ООН за бор ба сре щу не за кон ния тра-
фик на упойва щи и пси хотроп ни ве щест ва от 1988 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 
1992 г.); Конвенцията на Съвета на Европа от нос но изпи ра не, из дир ва не, из зем-
ва не и кон фиска ция на обла ги те от престъпле ние от 1990 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 
1993 г.); Конвенцията на ООН от нос но транс на ционал на та ор га ни зи ра на 
престъп ност от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.); Конвенцията на ООН сре щу 
ко руп цията от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2006 г.), как то и от вто рич ни ак то ве 
на ЕС, които имат от но ше ние към кон фиска цията на иму щест во то, при до би то 
от престъп на дейност: Рамково ре ше ние 2001/500/ПВР на Съвета от нос но 
пра не то на па ри, иден ти фи ци ра не то, просле дя ва не то, из зем ва не то и кон фиска-
цията на сред ст ва та и при хо ди те от престъп на дейност; Рамково ре ше ние 
2003/577/ПВР на Съвета за изпъл не ние в Европейския съ юз на ре ше нията за 
обезпе ча ва не на иму щест во или до ка за тел ст ва; Рамково ре ше ние 2005/212/
ПВР на Съвета от нос но кон фиска цията на обла ги, сред ст ва и иму щест во от 
престъпле ния и Рамково ре ше ние 2006/783/ПВР на Съвета за при ла га не на 
прин ци па за взаим но приз на ва не на ре ше ния за кон фиска ция“. 
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нистра тив но то за ко но да тел ст во сре щу изпи ра не на па ри43, на 
ЗАНН – чл. 20–21, чл. 83а и сл., и т.н. Възникващите във връз ка с 
конку рен цията на прав ни те ре жи ми въпро си не са раз ре ше ни по 
за ко но да те лен път, пред поста вят па ра лел ност на произ вод ст ва с 
един и същ пред мет (или обект ка то конкрет но иму щест ве но 
право) и ку му ла тив ност на санк циите.

(б) С въ веж да не то на то зи за кон се до ба ви огром на до за не-
опре де ле ност в прав но то ре гу ли ра не на ма те рията. Кръгът на не-
опре де ле ни те по съ дър жа ние от ЗОПДИППД по ня тия ка то „за ко-
не н/ не за ко нен из точ ник“, „иму щест во“, „ос но ва тел но пред по ло-
же ние за при до би то от престъп на дейност“, „пря ка или кос ве на 
връз ка с престъпле нието“ и зна че нието ѝ и т.н. се за мест ват или 
до пъл ват с но ви не опре де ле ни по зна че ние по ня тия. Понятието 
„при до би то от престъп на дейност“ се за ме ня с „не за кон но при до-
би то“, въ веж да се по ня тието „иму щест во“ с конкрет но съ дър жа-
ние, раз лич но от ут вър де но то граж дан скоправ но зна че ние на ду-
ма та и огра ни ча ва що се не просто до ак ти ва на иму щест во то, а 
са мо до то зи ак тив, кой то пред ставля ва су бек тив но иму щест ве но 
вещ но пра во. Принос към уста но вя ва не на по ня тията с но во и не-
уста но ве но съ дър жа ние има съ деб на та прак ти ка на ВКС. В ре ше-
ние № 97/2018 г. по гр. д. № 3224/2017 г. на ВКС, IV г. о., което 
има фун да мен та лен ха рак тер и зна че нието на тъл ку ва те лен акт, 
са изяс не ни мно жест во по ня тия, но за съ жа ле ние, сред тях не са 
по ня тията „из точ ник за при до би ва не на иму щест во“ или „уста но-
вя ва не на за ко нен из точ ник“. Цитираното ре ше ние съ дър жа след-
на та кон ста та ция: „[В] за ко на (ЗОПДНПИ – б. а.) не е по со че но 
зна че нието на по ня тията: при хо ди и раз хо ди; до хо ди, из точ ни ци 
на фи нан си ра не и из точ ни ци на за бо га тя ва не; при до би то иму-
щест во, от чуж де но иму щест во, обо со би мо и не обо со би мо иму-
щест во, при те жа ва но и непри те жа ва но (в то ва число лип с ва що 
или отчуждено) иму щест во. Той съ дър жа при мер но из броява не 
на за кон ни те до хо ди, без да по соч ва из рич но кой е раз гра ни чи-
тел ният кри те рий с не за кон ни те до хо ди, как то и опре де ле ния за 

43 Вж. чл. 8, ал. 2 от Закона за мерките сре щу фи нан си ра не на те ро риз ма 
(ЗМФТ) или „пре ван тив ни те“ мер ки по чл. 72 от Закона за мер ки те сре щу изпи-
ра не на па ри (ЗМИП). 
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пре обра зу ва но иму щест во, не за кон но при до би то иму щест во и за 
зна чи тел но не съ от ветст вие, но без яс но та по всич ки по со че ни по-
го ре по ня тия“. Всъщност то ва обяс ня ва поста ве ни те от про ку ра-
ту ра та и КПКОНПИ въпро си, които пред ставля ват пред мет на 
иска не то до ОСГК да тъл ку ва как во точ но тряб ва да се раз би ра 
под „не за кон но при до би то иму щест во“, по което е обра зу ва но 
т. д. № 4/2021 г. на ОСГК. Това обяс ня ва и изум ле нието на пред-
ста ви те ли те на КПКОНПИ по кон фиска цион ни те де ла, че съ ди-
ли ща та и стра ни те по де ло то не раз би рат на как во ос но ва ние 
„раз хо ди те“ на про ве ря ва ни те и за сег на ти те от произ вод ст во то 
ли ца след ва да се тре ти рат ка то (1) при хо ди и (2) ак тив на „иму-
щест во то“. А още по-мал ко – за що съ дът не иска да раз бе ре на 
как во ос но ва ние за он зи, кой то е напра вил раз хо да в ми на ло то – 
пла тил е вноска по банко ва смет ка за по га ся ва не на кре дит но за-
дъл же ние, въз ник ва но во за дъл же ние за запла ща не в пол за на 
дър жа ва та на ле во ва та ѝ рав ностой ност. Разбираемо е и не до уме-
нието на юристи те и ико но мисти те по въпро са за що пред ста ви те-
ли те на КПКОНПИ смятат за до пусти ма те за та, че „иму щест во-
то“ по сми съ ла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ на ед но ли це мо же 
да се състои са мо от не го ви те раз хо ди.

(в) В ре зул тат се по лу ча ва за кон на сре да, в която не мо же да 
се ориен ти ра не са мо не из ку ше на та в че те не и раз би ра не на прав-
ни тек сто ве публи ка, но ако се съ ди по съ дър жа нието на поста но-
ве ни те съ деб ни ак то ве – и част от те зи, които са приз ва ни да тъл-
ку ват и да при ла гат за ко на – съ дът и стра ни те в произ вод ст во то, 
съ от вет но тех ни те ад во ка ти. И тук ми ид ва наум част от съ дър жа-
нието на пред го во ра на послед на та кни га на проф. Борис Велчев.44 
В гор чи вия си ана лиз, пос ве тен на упа дъ ка на за ко нот вор чест во-
то, на ро ля та на ези ка на за ко на и на при чи ни те за не раз би-
раемост та на съвре мен но то пра во, ав то рът кон ста ти ра: „[Т]ъл ку-
ва тел ни те ак то ве на вър хов ни те съ ди ли ща по каз ват, че често пъ-
ти пра во то е неяс но и за съ диите. Противоречивата съ деб на прак-
ти ка на ла га изяс ня ва не на съ дър жа нието на оче вид но неяс ни 
прав ни нор ми – неяс ни на най-добри те про фе сиона листи в пра во-

44 Велчев, Б. По ня кои въпро си на об стоятел ст ва та, из ключ ва щи об щест ве-
на та опас ност в НК. С.: Сиела, 2021, с. 9 и сл. 
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то – съ диите... В ре зул тат на тъл ку ва не то разпо ред би те мо же би 
ста ват яс ни за съ диите, но със си гур ност то ва не ва жи за граж да-
ни те. Противоре чиво пра во, което е яс но са мо на ор га ни те на 
съ деб на та власт и ад во ка ти те, но не и на те зи, които тряб ва 
да го спаз ват, преста ва да бъ де пра во“ (подчертаването е мое – 
б. а.).

5.1.5. От мо мен та на при ла га не то му ЗОПДНПИ по ка за та-
ки ва прав ни де виации, че се на ло жи:

(а) „по лу кон фор м но то“45 (по-ско ро комфортното) му тъл ку-
ва не от Конституционния съд в Решение № 13/2012 г. по к. д. 
№ 6/2012 г., съ от вет но обя вя ва не на про ти во кон сти ту цион ност 
на ня кол ко не го ви разпо ред би и послед ва що из ме не ние на за ко на 
за при веж да не то му в съ от ветст вие с тъл ку ва не то на Консти-
туционния съд. Решението не до ба ви ни що към дейст ви тел но то 
съ дър жа ние на за ко на, но пък съз да де до пъл ни тел ни пробле ми, 
ка то от го во ри на въпро си, които не са поста вя ни пред съ да – 
напри мер ка къв е пред ме тът на до каз ва не в граж дан ския про цес 
при произ вод ст во за кон фиска ция по ЗОПДНПИ в иско ва та му 
фа за, оста вяй ки без от го вор дру ги ка то прав но то зна че ние на 
Рамково ре ше ние 2005/212/ПВР, което към он зи мо мент не е 
тран спо ни ра но и което пря ко за ся га пра ви ла та на кон фиска ция на 
сред ст ва и обла ги от престъпле ния. Съществуващите в ре ше-
нието про ти во ре чия поз во ля ват то да бъ де ед ностран чи во или 
напра во преврат но тъл ку ва но и ци ти ра но от дър жа ва та, 
КПКОНПИ и про ку ра ту ра та – напри мер при обяс не ния пред ЕС 
за що бор ба та с ко руп цията и престъп ност та в България ку ца за 
N-та го ди на. Подробният и за дъл бо чен ко мен тар на то зи акт на 
Конституционния съд оба че стои да леч из вън це ли те и обе ма на 
то ва из ло же ние;

(б) двукрат но на ма ля ва не на стойност та на гор ни те гра ни ци 
на па рич ни сред ст ва, които поз во ля ват обра зу ва не на произ вод-
ст во по кон фиска ция;

45 Използвам пред став ка та „по лу“ в две те ѝ зна че ния в бъл гар ския език – (1) 
на не що по ло вин ча то и (2) на не що, което е не пъл но, което е в по-сла ба или 
сла ба сте пен. 
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(в) 12 из ме не ния и до пъл не ния на за ко на до от мя на та му 
през 2018 го ди на;

(г) две пре юди циал ни за пит ва ния до СЕС, по които бя ха 
обра зу ва ни и раз гле да ни две де ла (С-234/18 и С-319/19). С ре ше-
нията си по те зи де ла СЕС (1) на прак ти ка обя вя ва за ли ше ни от 
ос но ва ние и сми съл мо ти ви те на за ко но да те ля, че чрез то зи за кон 
се це ли от не ма не то на сред ст ва и обла ги от престъпле нията по 
спи съ ка в за ко на и пости га не на ге не рал на пре вен ция по от но ше-
ние на оста на ли те престъп ни ци и чле но ве на об щест во то да не 
из вър ш ват та ки ва престъпле ния, за що то (2) СЕС обя ви, че пред-
ме тът на прав но ре гу ли ра не на то зи за кон не е кон фиска цията на 
сред ст ва и обла ги от престъпле ния. СЕС опре де ли още, че (3) ЕС 
ня ма прав на власт да съз да ва за дъл же ния за дър жа ви те членки да 
приемат пра вен регла мент за кон фиска ция на сред ст ва и обла ги 
от „дру ги не за кон ни дейности“, раз лич ни от престъпле ния, респ. 
СЕС ня ма ком пе тент ност на кон тро ли ра на ционал но то пра во за 
регла мен ти ра не то на кон фиска ция на сред ст ва и обла ги от дру ги 
не за кон ни дейности;

(д) обра зу ва не на т. д. № 4/2016 г. на ОСГК и поста но вя ва не 
на ТР № 4/2016 г., с което в пъл но съгла сие с пра ви ла та на ГПК 
съ дът из тъл ку ва част от ло шо фор му ли ра на та за ко но ва разпо ред-
ба за на ка за тел но то произ вод ст во ка то „аб со лют на про це су ал на 
пред постав ка“ за съ деб на та фа за на кон фиска цион но то произ вод-
ст во, с което ста на по вод (1) за най-гроз на та ме дий на кам па ния 
от ка фя ва та пре са сре щу съ да ка то ця ло и съ диите, чле но ве на 
ОСГК, (2) за най-гру бо то и не ли цеприят но „овик ва не“ на съ диите 
от ОСГК от стра на на глав ния про ку рор и на пред се да те ля на 
КПКОНПИ, (3) за най-гру бия на тиск вър ху на род ни те пред ста ви-
те ли от стра на на пред се да те ля на КПКОНПИ, кой то заплаш ва ше 
„да ви ди кой на ро ден пред ста ви тел ще се про ти во поста ви на за-
ко но да тел на та про мя на, и (4) за най-бру тал но то на ру ша ва не на 
прин ци па за раз де ле ние на власти те и за ко но да тел но огра ни ча ва-
не на пра во то на съ да на сво бод на пре ценка на до пусти мост та на 
ед но иско во произ вод ст во спе циал но за кон фиска цион но то пра-
во от но ше ние. Последното бе обле че но в за ко нов вид с нор ма та 
на чл. 153, ал. 6 ЗПКОНПИ (към мо мен та на поста но вя ва не на ТР 
№ 4/2016 г. ЗОПДНПИ е отменен).
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5.1.6. Действащият по настоящем ЗПКОНПИ до пъл ни тел но 
вло ши прав на та сре да. В част та за граж дан ска та кон фиска ция то-
ва се постиг на ос нов но чрез:

(а) въ веж да не на (1) фал ши ва за ко но ва цел (чл. 2, т. 3 
ЗПКОНПИ), за което ще ста не ду ма мал ко по-до лу, която след 
над леж но юри ди ческо тъл ку ва не не мо же да бъ де приз на та за (2) 
„ле ги тим на цел“ по сми съ ла на чл. 1 от Протокол 1 на ЕКПЧ;

(б) офи циали зи ра не на ку му ла тив ния ха рак тер на санк-
цията по кон фиска цион на та от го вор ност (чл. 5, ал. 3 ЗПКОНПИ) 
с те зи по (1) на ка за тел на та, (2) ад ми нистра тив нона ка за тел на та 
(ЗАНН и спе циал ни те ад ми нистра тив ни за ко ни с пред ви де но от-
не ма не на пред мет, сред ст во или обла га на нарушението), (3) фи-
нан со вата (ДОПК), (4) ад ми нистра тив ната (чл. 8, ал. 2 ЗМФТ), 
(5) мер ки те по Закона за управле ние на сред ст ва та от Европей-
ските струк тур ни и ин вести цион ни фон до ве (ЗУСЕСИФ), (6) за-
дъл же нието по от го вор ност та за по га ся ва не на вре ди те от де ликт 
на постра да ли те от пра во на ру ше нието (чл. 45 ЗЗД), съ от вет но 
всич ки иму щест ве ни после ди ци от (7) дис ципли нар на та от го вор-
ност. Това оз на ча ва, че не за ви си мо от санк циони ра не то по един 
от ви до ве те от го вор ност оста ва от во рен пъ тят за пов тор но и 
послед ва що санк циони ра не по дру ги те ви до ве приз на та от за ко на 
юри ди ческа от го вор ност – об стоятел ст во, което ве че е обек тив на 
прав на дейст ви тел ност;

(в) съз на тел но огра ни ча ва не на пра во мо щието на съ да да 
фор ми ра сво бод но съ дийско убеж де ние по въпро си те за до пусти-
мост та и ос но ва тел ност та на упраж не но то по исков ред дър жав но 
публич но ма те риал но пра во на кон фиска ция. Опитът за огра ни-
ча ва не е до ри доста по-драсти чен, но и тра ги ко ми чен, за що то за-
ко но да те лят е про пус нал да съ обра зи, че не мо же да про ме ни 
упраж ня ва но то ма те риал но пра во, ка то на ре че в за ко на кон сти ту-
тив ни те иско ве „осъ ди тел ни“. Освен че е не въз мож но по за ко нов 
път да се про ме ни ха рак те рът на упраж ня ва но то пра во (то е по-
теста тив но, а не притезателно), не въз мож но е и с по доб на декла-
ра ция да се про ме нят ви дът и ха рак те рът на иско во то произ вод-
ст во – по теста тив ни те пра ва се упраж ня ват са мо с кон сти ту ти вен 
иск и са мо кон сти ту тив ни те съ деб ни ре ше ния произ веж дат своя 
пра вопро ме нящ ефект. Конкретни прояв ни фор ми на та ки ва огра-
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ни че ния вър ху сво бод но то съ дийско убеж де ние са забра на та по 
чл. 153, ал. 6 ЗПКОНПИ, мно жест во то обо ри ми и не обо ри ми пре-
зум п ции при фор ми ра не на пред ме та на от не ма не и произ вод-
ство то, огра ни че нията в до ка за тел ст ве ния про цес по си ла та на 
забра ни по ГПК и т.н.;

(г) от съст вие на въз мож ност за про веж да не на „тест за про-
пор ционал ност“ по сми съ ла на чл. 1 от Протокол № 1 на ЕКПЧ 
за ра ди пъл но то от къс ва не на пра во на ру ше нието от санк цията за 
не го.

6. Ïî íÿêîè âúïðîñè íà àêòóàëíàòà ïðàâíà ðàìêà

Сложната и про ти во ре чи ва прав на рам ка за ре али зи ра не на 
кон фиска цион но то пра во от но ше ние ка то фор ма на са мостоятел-
на кон фиска цион на от го вор ност на ла га из вестен ко мен тар на ак-
ту ал но то състояние.

6.1. По после ди ци те от съ деб ни те ре ше ния на СЕС
6.1.1. По пре юди циал ни те за пит ва ния на Софийския град ски 

съд СЕС поста но ви ре ше ния, в които съ дът не се произ не се по 
въпро са как ва точ но е санк цион на та мяр ка – на ка за тел на, ад ми-
нистра тив нона ка за тел на или граж дан ска санк ция, ка то оста ви то-
зи спор за раз ре ша ва не от на ционал ни те съ ди ли ща. В съ що то 
вре ме оба че по доб но на Конституционния съд, без да е пи тан за 
то ва, СЕС се произ не се по ви да на произ вод ст во то (ти пи чен 
про це су ален въпрос само от на ционал на компетентност). При то-
ва СЕС се по зо ва на вну ше нията на Република България и ЕК, 
спо ред които произ вод ст ва та по ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ „из-
глеж дат ка то граж дан ски произ вод ст ва“. Следва да се от че те оба-
че, че:

(а) СЕС ня ма ком пе тент ност да опре де ля ка къв е ха рак те рът 
на на ционал ни те произ вод ст ва, по ра ди което ре ше нието му в та-
зи част е ни по ве че, ни по-мал ко поста но ве но ultra vires. Нито на-
ционал ни те съ ди ли ща, ни то чуж дестран ни те юрис дик ции, пред 
които бъ де поста вен въпрос за ха рак те ра на произ вод ст во то, мо-
гат да се по зо ва ват на ре ше нията на СЕС и да приемат, че дейст-
ви тел но кон фиска цион но то пра во от но ше ние се раз ви ва в рам ки-
те на граж дан ско ма те риал но пра во и с поста но вя ва не на съ деб-
ни те ак то ве се раз ре ша ва граж дан ски спор;
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(б) СЕС ня ма пра во раз да ва тел на ком пе тент ност да тъл ку ва 
на ционал ни те про це су ал ни пра ви ла или да пра ви опит чрез про-
це ду ра та да опре де ля съ дър жа нието на пра во от но ше нието и ха-
рак те ра на санк цията. Не про це ду ра та опре де ля санк цията, а 
санк цията де тер ми ни ра про це ду ра та, ос вен ако, ка къв то е 
„Случаят България“, за ко нът не „на сил ва“ пра во то и не въз ла га 
на граж дан ски съд да на ла га на ка за тел ни санк ции;

(в) СЕС не мо же да тъл ку ва пра во на Република България, 
което не е в об хва та на ком пе тент ност та му по чл. 83 ДФЕС.

6.1.2. В ре ше нията по две те де ла СЕС из рич но под чер та, че 
от не ма не то или кон фиска цията (съ дър жа нието е ед но и съ що по 
сми съ ла на пра во то на ЕС) на сред ст ва и обла ги от престъпле-
нията по спи съ ка на Директива 2014/42/ЕС и Рамково ре ше ние 
2005/212/ПВР мо же да се пра ви са мо в произ вод ст во, което ре гу-
ли ра спе циал но от не ма не на сред ст ва и обла ги от престъпле ния и 
за което са при ло жи ми всич ки пра ви ла на Директивата. В съ що то 
вре ме СЕС из рич но приз на, че ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ не са за-
ко ни, които ре гу ли рат после ди ци те от престъпле ния, вклю чи тел-
но не са и мер ки по от не ма не на сред ст ва и обла ги от престъпле-
ния, а са ре гу ли ра щи сред ст ва и обла ги от „дру ги не за кон ни 
дейности“, раз лич ни от престъпле ния, за които той не е ком пе-
тен тен да пре це ня ва за съ от ветст вие с пра во то на ЕС.

6.1.3. Националното за ко но да тел ст во не поз во ля ва в рам ки-
те на произ вод ст во то по кон фиска цион но то пра во от но ше ние по 
ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ (за от не ма не на иму щест во то без из точ-
ник или с не до ка зан източник):

(а) да се постиг не с прав ни сред ст ва раз гра ни ча ва не на сред-
ст ва и обла ги от „дру ги не за кон ни дейности“ от

(б) сред ст ва и обла ги от престъпле ния (по спи съ ка на 
Директивата или из вън него), съ от вет но от

(в) сред ст ва и обла ги от ад ми нистра тив ни пра во на ру ше ния 
или от

(г) сред ст ва и обла ги от фи нан со ви /да нъч ни пра во на ру ше-
ния, ни то

(д) да ре гу ли ра и иден ти фи ци ра приз на ци те на „дру ги не за-
кон ни дейности“ ка то из точ ник на не за кон но то обо га тя ва не.
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6.1.4. Конституцията на Република България не е съз да ла и 
не мо же да до пус не съз да ва не то на за ко но да тел ст во, овластя ва що 
дър жа ва та да ку му ли ра санк циите по на ка за тел на та, ад ми нистра-
тив нона ка за тел на та, фи нан со ва та и кон фиска цион на та от го вор-
ност за ед ни и съ щи иму щест ве ни пра ва и на ос но ва ние ед но и 
съ що пра во на ру ше ние или от дел ни приз на ци от не го чрез:

(а) прек ва ли фи ци ра не на ед но иму щест ве но пра во от (1) 
пред мет на престъпле ние в (2) иму щест во без уста но вен за ко нен 
произ ход;

(б) по ся га не вър ху за кон но при до би то иму щест ве но пра во 
на ос но ва ние ква ли фи ци ра не то му ка то за мест ва ща обла га (рав-
ностойност на лип с ва що или от чуж де но иму щест ве но пра во, под-
ле жа що на конфискация);

(в) тран с фор ми ра не на за кон но при до би то иму щест ве но пра-
во в не за кон но при до би то с обрат на си ла на ос но ва ние съ би тие, 
осъ щест ви ло се след ак та на при до би ва не на иму щест во то, и т.н.

Правният ред на Република България не поз во ля ва в рам ки те 
на то ва произ вод ст во да се уста но ви (1) кое е прав но то ос но ва ние 
за отнемане на ед на обла га от престъпле ние по чл. 83а, ал. 6 
ЗАНН, което бе зуслов но е на ка за тел на санк ция и се на ла га по на-
ка за тел нопро це су ален ред, да се тран с фор ми ра в (2) „не за кон но 
при до би то иму щест во“ по чл. 145, ал. 2 ЗПКОНПИ и да по пад не 
ка то пред мет на ад ми нистра тив но то произ вод ст во по кон фиска-
цион но то пра во от но ше ние, съ от вет но (3) в кой мо мент настъп ва 
та зи тран с фор ма ция и (4) въз ос но ва на ка къв акт (действие/
бездействие) или на кое съ би тие. Идентично е по ло же нието с 
всич ки под ле жа щи на от не ма не по ад ми нистра ти вен ред пред-
мети, сред ст ва и обла ги от ад ми нистра тив ни на ру ше ния, как то и 
с под ле жа щи те на от не ма не по ре да на НПК пред мети, сред ст ва и 
обла ги от престъпле нията.

С оглед на то ва тъл ку ва не то на кон фиска цион ни те за ко ни, 
което поз во ля ва на ад ми нистра тив ния ор ган (КПКОНПИ) произ-
вол но да про ме ня ста ту та на ед но и съ що иму щест ве но пра во – от 
пред мет и сред ст во на престъпле ние или ад ми нистра тив но на ру-
ше ние в „не за кон но при до би то иму щест во“, – се явя ва обек тив на 
пред постав ка и усло вие за ад ми нистра ти вен произ вол.
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6.1.5. В обек тив но то пра во на Република България ня ма 
прав на нор ма, която да съ дър жа или да уста но вя ва за дъл же ние 
или забра на за при до би ва не, пол з ва не на и/ или разпо реж да не с 
иму щест ве ни пра ва с не уста но вен или не до ка зан произ хо д/ из-
точ ник.

6.2. Делюзията „конфискация in rem“ (confi scatio in rem)
Все в съ щия дух след ва да се под чер тае, че в на ционал но то 

пра во на Република България не съ щест ву ват (а) су бек тив ни ма-
те риал ни пра ва ка то съ дър жа ние на пра во от но ше ние меж ду пра-
вен су бект и вещ, ни то (б) су бек тив ни ма те риал ни пра ва вър ху 
иму щест во ка то еди нен обект на пра во то, раз лич ни от от дел ни те 
иму щест ве ни пра ва, които го съста вят (ак ти ви те на имуществото).

6.2.1. За по ня тието „кон фиска ция in rem“
Според ут вър де на та употре ба в стра ни те от ан гло сак сон ския 

пра вен кръг то ва е съ деб на та про це ду ра, по която се из вър ш ва 
част от т.нар. не ос но ва на на при съ да кон фиска ция на сред ст ва и 
обла ги от престъпле ния.

Понятието „кон фиска ция in rem“ е ан гло сак сон ско и в стра-
ни те от се мейст во то на общото пра во (Common Law) оз на ча ва съ-
допроиз вод ст во сре щу обек ти те на иму щест ве ни те пра ва 
(вещите). В САЩ с по ня тието „кон фиска ция in rem“ се оз на ча ват 
как то ад ми нистра тив на та, та ка и т.нар. граж дан ска кон фиска ция. 
Спецификата на то ва произ вод ст во е, че съ деб на та про це ду ра се 
во ди пря ко сре щу обек ти те на иму щест ве ни те пра ва, а не сре щу 
соб ст ве ни ци те им, които за нуж ди те на то ва произ вод ст во се тре-
ти рат ка то „тре ти за спо ра ли ца“. Съвременното произ вод ст во in 
rem се ос но ва ва на аме ри кан ски юри ди чески ата ви зъм, спо ред 
кой то:

(а) ед на вещ мо же да бъ де приз на та от съд за ви нов на (юри-
ди ческа фикция) и

(б) пра во то на дър жа ва та за кон фиску ва не то ѝ не е на со че но 
сре щу соб ст ве ни ка на вещ та, а сре щу са ма та „ви нов на“ вещ. 
Поради то ва де ла та за граж дан ска кон фиска ция в САЩ се во дят 
сре щу „ви нов ни те“ ве щи, а не сре щу соб ст ве ни ци те им.46 Това 

46 Вж. вместо всич ки мо ти ви те на ед но от най-често ци ти ра ни те съ деб ни ре-
ше ния (прецеденти), на което се по зо ва ват те оре ти ци те и прак ти ци те на граж-
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обяс ня ва ек зо тич ни те пра ви ла за де ло вод но иден ти фи ци ра не на 
съ деб ни те произ вод ст ва в граж дан ска та кон фиска ция в САЩ 
(civil forfeiture) ка то ве че спо ме на ти те по-го ре или: САЩ сре щу 
един „Мерцедес 560 СЕЛ“ (1990); САЩ сре щу един пар цел на 
Депо Стрийт № 508 (1992) и др. по доб ни.

6.2.2. Липса на „ма те риал но пра во in rem“ (jus in rem) и на 
ад ми нистра тив на и/ или съ деб на „про це ду ра in rem“ (actio in 
rem) в прав ния ред на Република България.

(а) В на ционал ния пра вен ред не съ щест ву ва фик цията за 
„ви нов на вещ“ или „ви нов но иму щест во“. Такава фик ция не е 
уста но ве на с на ционал на прав на нор ма, ни то е „прив не се на“ от 
нор ми те на пра во то на ЕС или на меж ду на род ни до го во ри, които 
след ва да се при ла гат ка то на ционал ни те прав ни нор ми. Когато 
бо ра ви с по ня тията „пра во in rem“ и „про це ду ра in rem“, на-
ционал но то пра во след ва тра ди цион ни те кон ти нен тал ни зна че-
ния, които те зи по ня тия имат. „[П]од влияние на рим ска та 
юриспру ден ция е прието да се пра ви раз ли ка меж ду пра во вър ху 
вещ (jus in rem) и пра ва по от но ше ние на да де но ли це (jus in 
personаm). Тази раз ли ка во ди до заблуж де ние. Правото вър ху 
вещ е съ що и пра во спря мо ли ца. В име то на то ва да съх ра ним 
раз ли чието меж ду вещ но пра во и лич ност но пра во, ако опре де-
лим пър во то ка то на чин на ин ди ви да да се разпо реж да с опре де-
ле на вещ по ня ка къв на чин, та ка ня ма да ви дим, че то ва пра во се 
състои в то ва, че дру ги те ин ди ви ди са прав но за дъл же ни да тър-
пят то ва разпо реж да не, ще ре че: да не го възпи рат или възпре-
пятст ват по ня ка къв на чин; т.е. че jus in rem е са мо раз но вид ност 
на jus in personаm“47. Националното пра во на Република България, 

дан ска та кон фиска ция в САЩ: „Традиционно, кон фиска цион ни про це ду ри се 
про веж дат в съ от ветст вие с фик цията, че не оду ше ве ни те пред ме ти (обекти) 
мо гат да бъ дат ви нов ни в из вър ш ва не то на непра во мер ни дейст вия (вж. Добинс 
Дистилъри сре щу САЩ (1878) и Палмира, 12-и цитат). Просто ка за но, те орията 
е, че ако обек тът е „ви но вен“, той тряб ва да бъ де кон фиску ван“ (Traditionally, 
forfeiture actions have proceeded upon the fi ction that inanimate objects themselves 
can be guilty of wrongdoing. See Dobbins‘s Distillery v. United States, 96 U. S. 395, 
399–401 (1878); The Palmyra, 12 Wheat. 1, 14 (1827). Simply put, the theory has 
been that if the object is „guilty“, it should be held forfeit.). 

47 Келзен, Х. Цит. по „Субективните пра ва. Германски ви зии“. С.: ИК 
„Критика и ху ма ни зъм“, 2016, с. 50. 
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пред ставля ва що част от пра во то на се мейст во то на кон ти нен тал-
но то пра во, при ла га гор но то пра ви ло от края на XIX в. и ко га то 
раз гра ни ча ва обли га цион ни те от вещ ни те су бек тив ни ма те риал-
ни пра ва, го пра ви само за цели те на яс но ма те риал ноправ но 
опре де ля не на раз де ли тел ни те ли нии меж ду аб со лют ни и от но си-
тел ни пра ва по от но ше ние на кръ га на за дъл же ни те лица.

(б) Националният пра вен ред не поз на ва пра во от но ше ния на 
публич но то или част но то пра во, по които ед на вещ мо же да бъ де 
стра на. Фикцията за „ви нов на та вещ“ (респ. „престъп но иму ще-
ство“) ка то стра на в съ де бен спор мо же да се под дър жа от ан гло-
сак сон ци те, но са мо за що то те ня мат по ня тието „пра во от но ше-
ние“ и не си слу жат с та ко ва по ня тие. Според на ционал но то пра-
во ве щи те ня мат пра ва и за дъл же ния, по ра ди което по доб ни пра-
ва и за дъл же ния не мо гат да бъ дат съ дър жа ние на ни как во пра во-
от но ше ние (част но или публично). Обективното на ционал но пра-
во приз на ва на ве щи те само ка чест во то обект на пра во от но ше-
ние. „[В]сред обек ти те на граж дан ско то пра во от но ше ние ос нов но 
и най-важ но място заемат ве щи те, би ло са ми, би ло в съ че та ние с 
дейст вия на за дъл же но то ли це“ (Л. Василев48). Същата те за се де-
тайли зи ра от В. Таджер та ка: „[К]ак то не мо же да има граж дан-
ско пра во от но ше ние без су бек ти, та ка и не мо же да има граж дан-
ско пра во от но ше ние без обект. Обект на граж дан ско то пра во от-
но ше ние е бла го то, спря мо което но си те лят на су бек тив но то пра-
во мо же да упраж ня ва приз на то то му и га ран ти ра но от за ко на 
по ве де ние за за до во ля ва не на съ от вет ния ин те рес. (...) По дейст-
ва що то граж дан ско пра во мо же да се приеме съ щест ву ва не то на 
след ни те обек ти: а) ве щи; б) не ма те риал ни бла га; в) дейст вия; 
г) иму щест во. (...) Не са ве щи жи ви те хо ра... г) не са ве щи и съв-
куп ности те от ве щи (universitas rerum distantium)... д) не е вещ и 
от дел но то су бек тив но пра во или прав но за дъл же ние, а съ що и 
иму щест во то“49. Мария Павлова под чер та ва до пъл ни тел но: 
„[И]му щест во то не е су бек тив но пра во, ни то обект на ед но су бек-

48 Василев, Л. Българско вещ но пра во. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 
1995, с. 11 и сл. 

49 Таджер, В. Гражданско пра во на НРБ. Обща част. Дял II. С.: Софи-Р, 2001, 
285–290. 
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тив но пра во. Правният су бект не мо же да се разпо реж да с ця ло то 
си иму щест во при жи ве. Правни дейст вия на разпо реж да не той 
мо же да из вър ш ва са мо с от дел ни су бек тив ни пра ва, прав ни за-
дъл же ния или със съв куп ности от та ки ва, ка то напр. про даж ба та 
на наслед ст во по чл. 212, ал. 2 ЗЗД, про даж ба та на тър гов ско 
пред приятие и др.“50.

(в) Националното пра во не поз на ва прав на въз мож ност за 
санк циони ра не на обек ти те на иму щест ве ни пра ва (вещите) 
и/или на иму щест во то ка то съв куп ност на иму щест ве ни пра ва. 
Санкции мо гат да бъ дат на ла га ни са мо на фи зи чески и юри ди-
чески ли ца в ка чест во то им на прав ни су бек ти – при то ва за пра-
во на ру ше ния, които пред ва ри тел но и яс но са де фи ни ра ни ка то 
фак ти чески състав и пред постав ки и за които пред ва ри тел но и яс-
но е де фи ни ра на санк цията от не ма не в пол за на дър жа ва та.

(г) Поради от съст вието на ма те риал но пра во на соб ст ве ност 
вър ху ве щи те, които са обект на пре тен ция за от не ма не, за да бъ-
де упраж не но съ деб но произ вод ст во за ре ван ди ка ция или дру го 
су бек тив но ма те риал но пра во на дър жа ва та вър ху обек ти те на 
иму щест ве ни те пра ва на за сег на ти те ли ца, пра во то на от не ма не в 
пол за на дър жа ва та по ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ не е граж дан ско 
пра во, не е граж дан ска санк ция и не мо же да бъ де санк ция за 
граж дан ско пра во на ру ше ние, респ. не е и не мо же да бъ де пра во-
по раж дащ факт или прав но ос но ва ние за ре али зи ра не на граж-
дан ска от го вор ност. Това е при чи на та и ос но ва нието да твър-
дим, че произ вод ст во то по от не ма не на не за кон но при до би то 
иму щест во не е граж дан скоправ но, а санк цията е на ка за тел на 
и/ или ад ми нистра тив нона ка за тел на, но с всич ки бе ле зи на на ка-
за тел на санк ция по пра ви ла та на теста на Енгел.

(д) Поради от съст вие на прав на въз мож ност при дейст ва щия 
пра вен ред в Република България да въз ник не су бек тив но ма те-
риал но пра во in rem, раз лич но от пра во то на соб ст ве ност или от 
дру ги те вещ ни пра ва от ка те го рията на аб со лют ни те, не съ ще-
ству ва про це су ален ред, по кой то по доб но пра во мо же да бъ де 
упраж не но или за щи те но по съ де бен ред.

50 Павлова, М. Гражданско прав но. Обща част. С.: Софи-Р, 2002, с. 413. 
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6.2.3. Производствата по за ко ни те за от не ма не на „не за кон-
но обо га тя ва не“ (illicit/unjust enrichment) ви на ги са произ вод ст ва 
in personаm. Законодателствата на ре ди ца дър жа ви (98 към 
2021 г. спо ред Andrew Dornbierer) съ дър жат за ко ни, които са на-
со че ни към от не ма не на „не за кон но то обо га тя ва не“ (ка то на ка за-
тел на ма те риал ноправ на санк ция (illicit criminal law) или в рам ки-
те на граж дан ско съ допроиз вод ст во (illicit civil law). Това са за ко-
ни, които преслед ват за бо га тя ва не то от не за кон ни дейности, 
прин цип но раз ли ча ва щи се от ан гло сак сон ска та кон цеп ция за 
„не ос но ва на на при съ да кон фиска ция“ (NCBC). Те се ре али зи рат 
чрез граж дан ско съ допроиз вод ст во (не по граж дан скопра вен 
ред), из след ват ви на ги иму щест во то на конкрет но ли це, за вър ш-
ват с акт за осъж да не да се запла ти в пол за на дър жа ва та опре де-
ле на па рич на санк ция в раз мер на „не за кон но то обо га тя ва не“ и 
по ра ди то ва не мо гат да бъ дат дру ги произ вод ст ва ос вен произ-
вод ст ва in personаm51 (спо ред ан гло сак сон ски те стандарти) или 
сре щу конкрет на та лич ност по кон ти нен тал ни те пра ви ла за иму-
щест ве на та от го вор ност на ли ца та.

7. Îòðàæåíèå íà ðåøåíèåòî íà ÅÑÏ×

Националните за ко ни ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ не ре гу ли рат 
прав на (ма те риал на или процесуална) въз мож ност за про веж да не 
на т.нар. тест за про пор ционал ност по сми съ ла на ре ше нието на 
ЕСПЧ по де ло то Тодоров и др. сре щу България. Безусловно от не-
ма не то на не чие иму щест во пред ставля ва мяр ка на пре пятст ва не 
на пра во то на соб ст ве ни ка на иму щест во то да се пол з ва мир но от 
соб ст ве ност та си. В то зи сми съл към все ки акт на кон фиска ция 
(от не ма не в пол за на държавата) след ва да се при ла гат пра ви ла та 
на чл. 1 от Протокол 1 на ЕКПЧ, как то и пра ви ла та на чл. 6 ЕКПЧ 
в граж дан ския и на ка за тел ния му аспект.

7.1. В свет ли на та на ЕКПЧ, която е част от дейст ва щия в 
стра на та пра вен ред, ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ са за ко ни, ли ше ни 
от ле ги тим на цел (по ра ди на чал но то от съст вие на ле ги тим но за-
кон но ос но ва ние за отнемане). Нормата на чл. 2, т. 3 не мо же да 

51 Dornbierer, А. Op. cit. 
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се тъл ку ва изо ли ра но, а са мо чрез съ че та ва не на сми съ ла ѝ и с 
пра ви ло то на чл. 5, ал. 1 ЗПКОНПИ – послед на та пре зу ми ра не-
обо ри мо как во след ва да се смя та за „не за кон но при до би то иму-
щест во“. Тълкувана stricto sensu, та зи нор ма опре де ля ка то цел на 
за ко на от не ма не то на не уста но ве но по произ ход иму щест во, 
обя вя вай ки за „не за кон но при до би то“ вся ко иму щест ве но пра во, 
чий то обект има „юри ди чески не доста тък“ – не до ка за ност на 
произ хо да. При то ва, без да се ин те ре су ва от ак та на при до би ва не 
и стра ни те по не го. Все в то зи дух съ деб на та прак ти ка спо ра дич-
но опре де ля под ле жа що то на от не ма не иму щест во ка то не уста-
но ве но или не до ка за но по произ ход иму щест во, за що то спо ред 
пре зум п цията на чл. 5, ал. 1 ЗПКОНПИ съ дът е об вър зан от ква-
ли фи ка цията „не уста но ве но или не до ка за но иму щест во“ = „не за-
кон но при до би то иму щест во“. Изглежда, че при ме рът на Умберто 
Еко: „[Г]лу па кът е не що дру го. Неговият проблем не е со циален, 
а ло ги чен... Глупакът каз ва: Всички жи те ли на Пирея са ати ня-
ни. Всички ати ня ни са гър ци. Следователно всич ки гър ци са жи-
те ли на Пирея“, без ко ле ба ние мо же да се от не се към на ционал-
но то за ко но во опре де ле ние на „не за кон но при до би то иму щест во“ 
по чл. 5, ал. 1 ЗПКОНПИ. Съответно да заеме достойно то си 
място в пан те она на „мъд рости те“, съ дър жа щи се в Речника на 
глу пост та и погреш ни те пре ценки52 на Ги Бештел.

7.2. Отнемането на „не уста но ве но или не до ка за но по произ-
ход иму щест во“, от дру га стра на, не мо же да бъ де ле ги тим на цел, 
за що то е не до пусти мо по си ла та на чл. 17, ал. 5 от Конституцията. 
Според та зи нор ма огра ни ча ва не то на пра во то на част на соб ст ве-
ност мо же да бъ де осъ щест ве но са мо на ос но ва ние из рич на за ко-
но ва нор ма, как ва то (за „не до ка за ност“ на произ хо да на иму-
ществото) на ционал но то пра во не съ дър жа. В то зи сми съл дър жа-
ва та не мо же да има ек спроприацион на власт спря мо не уста но ве-
ни или не до ка за ни по произ ход ве щи (иму щест ве ни права) – до ри 
на ме ре ни те ве щи са соб ст ве ност на об щи ни те, и по доб на прав на 
нор ма ни кое обек тив но пра во не би могло да съ дър жа при при ла-

52 Bechtel, G., J.-Cl. Carriere. Dictionnaire de la Bêtise et des erreurs de 
jugement. Paris: Laffont, 1965. Цит. по Еко, У., Ж.-К. Кариер. Това не е кра ят на 
кни ги те. Ентусиаст, 2011, с. 219. 
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га не на прин ци па на ра ционал но то за ко но да тел ст во, включ ващ и 
т.нар. здрав ра зум. Съответно от не ма не то на дру го ос но ва ние, 
раз лич но от на ка за тел на (или ад ми нистра тив нонаказателна) санк-
ция, не мо же да има, за що то дър жа ва та ня ма вещ но пра во 
(публич на или част на дър жав на собственост) вър ху иму щест ве-
ни те пра ва с не уста но вен или не до ка зан произ ход (вж. Закона за 
дър жав на та собственост) и ня ма част но ма те риал но граж дан ско 
пра во (вж. Закона за собствеността) вър ху обек ти те на та ки ва 
иму щест ве ни пра ва.

7.3. В съ от ветст вие със съ дър жа нието на две те ре ше ния на 
СЕС по де ла та С-234/18 и С-319/19 и ре ше нието на ЕСПЧ по де-
ло то Тодоров и др. сре щу България под дър жа ме, че:

(а) ЗПКОНПИ и ЗОПДНПИ (отм.) про ти во ре чат пря ко на 
чл. 1 от Протокол 1 на ЕКПЧ по ра ди ку му ла тив но то от съст вие на 
изиск ва нията за за ко но съ образ ност, ле ги тим на цел, про пор-
ционал ност и адек ват на прав на за щи та (ефек тив ни и ефи кас ни 
сред ст ва за за щи та в хо да на ця ла та процедура) на за сег на ти те 
ли ца.

(б) ЗПКОНПИ и ЗОПДНПИ не ре гу ли рат прав ни от но ше-
ния по т.нар. граж дан ска кон фиска ция (или „не ос но ва на на при-
съ да кон фиска ция“ по сми съ ла на на ка за тел но то пра во на ЕС – 
Рамково ре ше ние 2001/500/ПВР, Рамково ре ше ние 2005/212/ПВР 
и Директива 2014/42/ЕС на ЕП и на Съвета, не тран спо ни рат 
ци ти ра ни те нор ми и нор ми те на на ка за тел но то пра во на ЕС, пред-
виж да щи не ос но ва на на при съ да кон фиска ция, и не се при ла гат 
в произ вод ст ва та по ЗОПДНПИ и ЗПКОНПИ ос вен в слу чаите, 
ко га то се пре тен ди ра кон фиска ция на сред ст ва и обла ги от 
престъпле ния.

(в) ЗПКОНПИ и ЗОПДНПИ въ веж дат пра вен ре жим, на по-
до бя ващ то зи на дру ги за ко ни, които са свър за ни с от не ма не на 
„не обяс ни мо иму щест во“, раз ли чен от т.нар. граж дан ска кон-
фиска ция и при над ле жащ към кръ га на за ко ни те за кон фиска ция 
на обек ти те на не за кон но обо га тя ва не (illicit enrichment). Към 
те зи за ко ни не са при ло жи ми т.нар. in rem про це ду ри, по тях не е 
до пусти мо от не ма не на конкрет но иму щест во, а се при съж да па-
рич на рав ностойност на „не за кон но то обо га тя ва не“, и не са при-
ло жи ми оне зи по ня тия на пра во то на ЕС ка то „раз ши ре на кон-
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фиска ция“, „кон фиска ция от за по доз рян или об ви ня ем“, „кон-
фиска ция на иму щест ве ни пра ва от тре ти ли ца“ и пр., които имат 
соб ст ве но и раз лич но съ дър жа ние.

(г) ЗПКОНПИ и ЗОПДНПИ: (1) не съ дър жат граж дан-
скоправ ни ма те риал ни нор ми (чл. 141–151 ЗПКОНПИ не са граж-
дан скоправ ни нор ми, вклю чи тел но по от но ше ние на от но си тел-
на та недействителност); (2) не ре гу ли рат граж дан ски пра во от но-
ше ния (пра ва и за дъл же ния на рав но поста ве ни страни); (3) не 
съз да ват ма те риал но санк цион но пра во на дър жа ва та с граж дан-
ски из точ ник или ха рак тер (от не ма не то е ад ми нистра тив нона ка-
за тел на санкция); (4) не ре гу ли рат ня как ва фор ма на граж дан-
ска от го вор ност (на ве щи или на лица), съ от вет но по от но ше ние 
на кон фиска цион ни те после ди ци имат иден ти чен пред мет на 
прав но ре гу ли ра не с НК (чл. 53 от Общата част и престъпле нията 
изпи ра не на па ри, вещ но укри ва тел ст во и пр.), със ЗАНН (чл. 20–
21 и чл. 83а и сл.), със спе циал ни те ад ми нистра тив ни за ко ни, 
пред виж да щи от не ма не в пол за на дър жа ва та (при мер но Закона 
за по сев ния и по са дъч ния ма те риал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.), 
Закона за за щи та на жи вот ни те (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.), 
Закона за мит ни ци те (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.) и т.н.), пра во то 
на ЕС за за щи та на съ юз ния бю джет – чл. 4 на Регламент (ЕО, 
ЕВРАТОМ) № 2988/95 на Съвета, Закона за мер ки те сре щу фи-
нан си ра не на те ро риз ма (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.) и пр., при 
за ко но уста но ве на ку му ла тив ност на санк цион ни те после ди ци по 
всич ки про це ду ри (чл. 5, ал. 3 ЗПКОНПИ).

(д) ЗПКОНПИ и ЗОПДНПИ не пред виж дат прав на въз мож-
ност за от не ма не на не съ щест ву ва щи иму щест ве ни пра ва, в то-
ва число на стойност на та раз ли ка меж ду за кон ни при хо ди, до хо-
ди и сред ст ва за фи нан си ра не и напра ве ни те раз хо ди. Такава въз-
мож ност не мо же да бъ де до пус на та по тъл ку ва те лен път (чрез 
ад ми нистра тив на и съ деб на практика), за що то ще пред ставля ва 
пря ко въз ста но вя ва не на прав ния ре жим на чл. 34, ал. 1 от гла ва 
тре та на ЗСГ) и чл. 62, ал. 2 ППЗСГ. За то зи пра вен ре жим с ре-
ше нието си по де ло то Димитрови сре щу България ЕСПЧ е кон-
ста ти рал от съст вие на ле ги тим на цел, не въз мож ност за ефек тив-
на за щи та и за из вър ш ва не на тест за про пор ционал ност. 
Производство при те зи пра ви ла, как во то по съ щест во пра ви опит 
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да про ве де КПКОНПИ (Комисията), е не до пусти мо, за що то би 
про ти во ре ча ло пря ко на ци ти ра но то ре ше ние на ЕСПЧ.

(е) Доколкото по ня тията „произ ход на иму щест во“ и „из точ-
ник на при до би ва не на иму щест во“ са ед новре мен но не уста но ве-
ни по съ дър жа ние и не поз на ти на об що употре би мия бъл гар ски 
език, не би могло да съ щест ву ва публич но ма те риал ноправ но за-
дъл же ние за: (1) уста но вя ва не на фак та на „произ ход на иму щест-
во то“ и (2) уста но вя ва не на факт, кой то удосто ве ря ва „из точ ник 
на при до би ва не на иму щест во то“, съ от вет но за дъл же нието за (3) 
съз да ва не, съх ра ня ва не и пред ста вя не на дър жав ни те ор га ни при 
поиск ва не на до ка за тел ст ва за изпъл не ние на за дъл же нията по 
т. 1–3 по-го ре.

8. Íåîïðåäåëèìîñò íà ïðàâíèÿ ðåæèì íà 
êîíôèñêàöèîííîòî ïðîèçâîäñòâî

Изследователите по раз лич ни те проек ти за граж дан ска кон-
фиска ция оче вид но се затруд ня ват да кла си фи ци рат на ционал ния 
пра вен ре жим на са мостоятел на та кон фиска цион на от го вор-
ност. Законът ни е обър кан (и объркващ) до та ка ва сте пен, че не 
поз во ля ва до ри на про фе сионал ни из сле до ва те ли с опит в област-
та на раз лич ни те под хо ди и ви до ве граж дан ска кон фиска ция да 
го ква ли фи ци рат. Той труд но се под да ва на оценка спо ред 
типологията на FAFT, съ от вет но и спо ред ти по ло гията на за ко ни-
те, ос но ва ни на „не обяс ни мо бо гатст во“. Например в ед но из-
след ва не на Организацията за ико но ми ческо сътруд ни чест во и 
раз ви тие (ОИСР) от 2018 г., про ве де но в дър жа ви те от Източна 
Европа и Централна Азия, България се спо ме на ва два пъ ти – вед-
нъж, за да се обяс ни, че тя има ад ми нистра тив на кон фиска ция, и 
вто ри път, за да се по со чи, че по ня кои приз на ци та зи ад ми-
нистра тив на кон фиска ция мо же да се приеме и ка то „граж дан-
ска“, за що то от не ма не то се из вър ш ва от граж дан ски съд. Иден-
тично е по ло же нието с докла ди те на работните гру пи на ЕК по 
въпро си те на обезпе че нията и кон фиска цията на сред ст ва и обла-
ги от престъпле ния. В то зи от 2016 г. при кла си фи ци ра не то спо-
ред типологията на FAFT е прието, че в България има ре жим на: 
кла си ческа кон фиска ция, раз ши ре на кон фиска ция, кон фиска ция 
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in rem и приз на ци на дру ги под хо ди. В докла да от 2019 г. ве че 
кон фиска цията in rem е из клю че на, съ щест ву ва не то на прав ни 
ин стру мен ти за „раз ши ре на кон фиска ция“ е по со че но погреш но, 
но за смет ка на то ва на място то на кон фиска цията in rem от 
2016 г. ве че съ щест ву ва но ва кон ста та ция – за приз на ци на кон-
фиска ция, ос но ва на на „не обяс ни мо бо гатст во“.

8.1. Неопределимостта на прав ния ре жим е ре зул тат на:
(а) ло ги ческа и юри ди ческа не състоятел ност на за ко но ва та 

цел – ос вен че е про ти во кон сти ту цион на, за ло же на та в мо ти ви те 
на за ко на цел оче вид но е встра ни от не об хо ди мия за съ от ветст ва-
що на чл. 4 от Конституцията за ко но да тел ст во здрав ра зум. Няма 
ра зум на при чи на да се приеме, че съ щест ву ва дър жа ва или ня как-
ва фор ма на дър жав на ор га ни за ция, която (1) мо же да си поста ви 
за цел и (2) да е в състояние да под дър жа доста тъ чен санк ционен 
ка па ци тет за осъ щест вя ва не на ре ал на кон фиска ция на не уста но-
ве но по произ ход иму щест во;

(б) не опре де ли мост на пред ме та на кон фиска цион но то 
произ вод ст во ка то ре зул тат от погреш но поста ве на та за ко но ва 
цел. Имуществените пра ва, които един ст ве но мо гат да бъ дат 
обект на кон фиска цион на мяр ка, не мо гат да бъ дат не на лич ни, за-
що то окон ча тел но то пре ми на ва не на пра во то на соб ст ве ност вър-
ху дър жа ва та е въз мож но са мо ако се при ла га спря мо съ щест ву-
ва що иму щест ве но пра во към мо мен та на кон фиска цията. 
Имуществено пра во на соб ст ве ност без обект не мо же да съ щест-
ву ва, съ от вет но обект на кон фиска ция / от не ма не е не съ щест ву ва-
що иму щест ве но пра во. Не мо же да се упраж ня ва кон фиска ция 
вър ху иму щест ве но пра во, което ще въз ник не в бъ де ще. Не е кон-
фиска ция / от не ма не в пол за на дър жа ва та осъж да не то да се запла-
ти ле во ва рав ностойност на лип с ва що пра во. Материалната на ка-
за тел ноправ на мяр ка „при съж да не на па рич на рав ностойност“ 
(чл. 53 НК) не е ни то кон фиска ция, ни то от не ма не по ре да на кон-
фиска цион ни те за ко ни и не мо же да се при ла га по ана ло гия към 
нор ма та на чл. 151 ЗПКОНПИ;

(в) съз на тел но съз да де но състояние на не опре де ле ност на 
на чи на на иден ти фи ци ра не и про вер ка на срав ни ми те стойности 
от еле мен ти те на ал го ри тъ ма за опре де ля не (1) на зна чи тел но то 
не съ от ветст вие ка то приз нак на конкрет но то иму щест ве но 
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състоя ние на про ве ря ва но то и за сег на ти те ли ца, (2) на стойност та 
на ця ло то иму щест во на ед но ли це към опре де лен мо мент от 
произ вод ст во то по кон фиска ция, (3) на стойност та на не го ви те 
при хо ди и раз хо ди през приз ма та на то ва за кои от тях (4) ад ми-
нистра тив ният ор ган приема на ли чие на за ко не н/ не за ко нен 
произ ход и съ от вет но (5) кои раз хо ди в ми на ло то ад ми нистра тив-
ният ор ган тре ти ра ка то при хо ди и/ или еле мент на ак ти ва на иму-
щест во то. Отсъствието на ме то до ло гия за из след ва не и уста но вя-
ва не на иму щест ве но то не съ от ветст вие и на пра ви ла за проз рач но 
и пред ва ри тел но яс но опо весте на ме то ди ка за опре де ля не на 
число ви те ве ли чи ни с прав но зна че ние са об стоятел ст ва, из ключ-
ва щи въз мож ност та за опре де ле ност на кон фиска цион но то пра-
во от но ше ние и на обек ти те на санк цион ни те мер ки;

(г) не опре де ле ност на за щи та ва ни те цен ности и не под хо дящ 
пра вен ин стру мен та ри ум за осъ щест вя ва не на за щи та та при пъл-
но пре небре же ние към йе рар хията на цен ности те на за ва ре ния 
пра вен ред и съв мести мост та им с юри ди ческа та ино ва ция.

8.2. Неопределимостта е пряк ре зул тат на обек тив на та 
неприспо со би мост на ан гло сак сон ския ма те риал нопра вен и про-
це су ален ре жим по ре али зи ра не на иму щест ве на от го вор ност на 
ве щи или съв куп ности от ве щи, без да се за ся гат пра ва та на соб-
ст ве ни ка или на пол з ва те ля на иму щест ве но то пра во. Фикцията 
за престъп на та ви нов на вещ, за лег на ла в ос но ва та на аме ри кан-
ска та „граж дан ска кон фиска ция“, съ що как то и при съ ди те с на ка-
за ние 740 го ди ни зат вор ед ва ли ще оста нат ка то по вод за гор дост 
на пра во то на САЩ в ана ли те на вър хо ви те пости же ния на юри-
ди ческа та ми съл. Създаването на за ко но ва при вид ност за адап ти-
ра не на по доб ни прав ни мо де ли без над леж на син х ро ни за ция с 
ос но ви те на кон ти нен тал но то пра во и с на ционал ните санк цион-
ни про це ду ри е са мостояте лен из точ ник на не опре де ле ност на 
прав ния ре жим на кон фиска цията.

8.3. Тази не опре де ли мост на ре ле вант ни те ос но ва ния за въз-
ник ва не и под дър жа не на са мостоятел на та кон фиска цион на от го-
вор ност, от дел на от на ка за тел на та, ад ми нистра тив нона ка за тел на-
та, дис ципли нар на та и граж дан ска та от го вор ност, не мо же да бъ-
де пре одо ля на по пъ тя на обик но ве но съ деб но тъл ку ва не в ка зу-
ал на съ деб на прак ти ка. Това е вид но от оче вид ния раз но бой в съ-
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деб ни те ре ше ния (вклю чи тел но на ВКС) за съ деб на оценка на 
съ дър жа нието на ос нов ни прав ни по ня тия от по ня тийна та систе-
ма на кон фиска цион но то произ вод ст во. Различие съ щест ву ва в 
тъл ку ва не то на по ня тия ка то „пра во на соб ст ве ност и нейни те 
обек ти“, зна че ние на по ня тието „иму щест во“, на „съв куп ност на 
иму щест ве ни пра ва“ и год ност та на та зи съв куп ност да бъ де еди-
нен обект на пра во на кон фиска ция и еди нен пред мет на кон сти-
ту ти вен иск, на „стойност на иму щест ве но пра во“ и раз ли ка та ѝ 
със стойност та на „раз хо ди за при до би ва не на иму щест ве но пра-
во“, до ри на ле гал но опре де ле ни по ня тия ка то „нет ни до хо ди“ 
(вклю чи тел но с употре ба та на ма те ма ти ческия па ра докс „отри ца-
те лен не тен до ход“) и мно го дру ги. Изпитвам съм не ние във въз-
мож ност та то ва да ста не и по тъл ку ва те лен път с тълкувателно 
решение или постановление на ВКС, ма кар да е оче вид на не об хо-
ди мост та от оценка на то зи пра вен ре жим в свет ли на та на на ка за-
тел но то и тър гов ско то пра во, до кол ко то пра во то на соб ст ве ност и 
мер ки те на въз дейст вие вър ху не го са обект на за щи та във вся ка 
от те зи области на прав но ре гу ли ра не. При гро теск на та не опре де-
ле ност на пра ви ла та на въз дейст вие в рам ки те на кон фиска цион-
на та от го вор ност и пъл но то ѝ не съ от ветст вие с оста на ли те пра ви-
ла на юри ди ческа от го вор ност вся ка ра ди кал на тъл ку ва тел на на-
ме са би има ла зна че нието на „до пис ва не на за ко на“, как то то ва 
се слу чи с до би ла та без ос но ва ние съ деб но пот вър ж де ние те ория, 
че при до би то то чрез банков кре дит иму щест ве но пра во ста ва 
закон но ед ва след изпла ща не то на банко вия кре дит със за кон ни 
сред ст ва.

9. Âìåñòî çàêëþ÷åíèå – èíîâàöèÿ èëè ðåñòèòóöèÿ?

Изводите са:
9.1. „Гражданската кон фиска ция“ е по ня тие на на ка за тел но-

то пра во и в юрис дик циите, в които съ щест ву ва пра вен ре жим на 
та ка ва кон фиска ция, той ви на ги е ре жим на кон фиска ция на сред-
ст ва и обла ги от престъпления, а не на сред ст ва и обла ги от 
не за кон ни дейности. В те зи юрис дик ции зна че нието му се раз би-
ра ка то кон фиска ция / от не ма не в пол за на дър жа ва та на иму ще-
ство, при до би то пря ко или кос ве но от престъпле ния /престъп на 
дейност, която се поста но вя ва без изиск ва не за пред ва ри тел на 
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осъ ди тел на при съ да и мо же да бъ де поста но ве на от граж дан ски 
или ад ми нистра ти вен съд.

9.2. Конфискацията на иму щест во, пред ставля ва що „не за-
кон но обо га тя ва не“, съ образ но пра ви ла та на чл. 20 от Конвен-
цията на ООН сре щу ко руп цията е ви на ги пра вен ре жим за кон-
фиска ция на сред ст ва и обла ги от престъпле ния (глав но ко-
руп цион ни, из вър ше ни от вис ши длъж ност ни лица), до пускащ 
кон фиска ция на та ки ва сред ст ва и обла ги в рам ки те на на ка за тел-
но, ад ми нистра тив но или граж дан ско съ допроиз вод ст во.

9.3. Българското на ка за тел но и на ка за тел нопро це су ал но пра-
во не поз на ват и не при ла гат пра вен ре жим на (а) „граж дан ска 
кон фиска ция“ (т.е. не ос но ва на на при съ да конфискация) по сми-
съ ла на чл. 53–55 от Конвенцията на ООН срещу ко руп цията и по 
сми съ ла на чл. 4, ал. 2, чл. 5, чл. 6 и чл. 10 от Директива 2014/42/
ЕС на ЕП и на Съвета за обезпе ча ва не и от не ма не на сред  ст ва и 
обла ги от престъп на дейност в Европейския съ юз и (б) „кон-
фиска ция на „не за кон но обо га тя ва не“ по сми съ ла на чл. 20 от 
Конвенцията на ООН сре щу ко руп цията и за ко ни те на дру ги 
юрис дик ция (пре дим но англосаксонски) за от не ма не на „не обяс-
ни мо бо гатст во“ (criminal illicit wealth).

9.4. Административноправ ният ре жим на са мостоятел но 
кон фиска цион но произ вод ст во за кон фиска ция / от не ма не в пол за 
на дър жа ва та на „не за кон но при до би то иму щест во по ЗОПДНПИ 
и ЗПКОНПИ не е ни то „граж дан ска кон фиска ция“ по сми съ ла на 
т. 9.1 по-го ре, ни то кон фиска ция, ос но ва на на преслед ва не на 
„не за кон но то обо га тя ва не“ по т. 9.2 по-го ре. Предметът на прав-
но ре гу ли ра не на те зи за ко ни стои из вън ци ти ра ни те нор ми на 
Конвенцията на ООН и не тран спо ни ра нор ми те на на ка за тел но то 
пра во на ЕС по Директива 2014/42/ЕС и Рамково ре ше ние 
2005/212/ПВР.

9.5. При съз да ва не то на бъл гар ска та граж дан ска кон фиска-
ция на ционал ният за ко но да тел е обър нал на опа ки (с хаста ра 
навън) „прин ци па на сър Уилям Блекстоун“, или т.нар. стан дарт 
Блекстоун.53 Той гла си, че „[е] по-добре де сет ви нов ни ли ца да 

53 Вж. вместо всич ки Norris, R. J. et al. „Than That One Innocent Suffer“: 
Evaluating State Safeguards Against Wrongful Convictions. – Albany L. Rev. 2010–
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из бег нат осъж да не (да оста нат неосъдени), от кол ко то един не ви-
нен да стра да“. Българският за ко но да тел е стъ пил вър ху обрат ния 
прин цип – по-добре 10 неспра вед ли во под ло же ни на кон фиска-
ция, от кол ко то един чо век, оста нал не до кон фиску ван. И е 
съз дал най-репре сив ния ре жим на кон фиска ция, кой то е ед новре-
мен но (а) по-те жък от то зи за кон фиска ция на сред ст ва и обла ги 
от престъпле ния по на ка за тел нопра вен ред, (б) за ся га по-ши рок 
кръг иму щест ве ни пра ва от те зи, които мо гат да бъ дат кон фиску-
ва ни за из вър ше ни престъпле ния и ад ми нистра тив ни на ру ше ния, 
(в) при ло жим не за ви си мо от съ щест ву ва не то и съ дър жа нието на 
конкрет но пра во на ру ше ние, (г) спря мо не огра ни чен кръг фи зи-
чески и юри ди чески ли ца и (д) при ла га пре зум п ция за обек тив на 
не за кон ност на при до би ва не то на конкрет ни те иму щест ве ни пра-
ва без на ли чието на ефи кас ни и ефек тив ни сред ст ва за за щи та 
пред не за ви сим съд.

В та зи прав на сре да ни оста ва глав но на деж да та, че прав ният 
ре жим на т.нар. бъл гар ска граж дан ска кон фиска ция от юри ди-
ческа ино ва ция ня ма да се из ро ди в юри ди ческа рести ту ция на 
прав ния ре жим на Закона за соб ст ве ност та на граж да ни те от 1973 
го ди на.

11, Vol. 74, p. 1301 (quoting Blackstone, W. Commentaries on the law of England, 
1760, p. 358). 


