
 

 

Преводът на този текст е осъществен благодарение на подкрепата на Програмата за 

върховенство на правото в Югоизиточна Европа на Фондация “Конрад Аденауер”.  

Изразените в него възгледи са на авторите и не отразяват задължително официалните 

становища на ПВПЮИЕ на ФКА.  

 

 

Конфискуването на имущество от съпругата на корумпиран полицейски служител не 

е нарушение на член 1 от Протокол № 1, тъй като съпругата трябва да е знаела, че 

конфискуваното имущество може да е закупено само с приходите от дейността на 

престъпната организация. 

 

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО SILICKIENĖ СРЕЩУ ЛИТВА 

 

(Жалба № 20496/02 г.) 

10 юли 2012 г. 

 

1. Основни факти  

 

Жалбоподателката Jurgita Silickiene, е литовска гражданка, родена през 1971 г., 

която живее в Литва. Съпругът й е високопоставен служител в данъчна полиция, съден 

за редица тежки престъпления, включително участие в престъпна група за контрабанда 

на големи количества алкохол и цигари. Той е задържан през август 2000 г. 

 

През 2000 г. следователят замразява определени активи, принадлежащи на г-жа 

Silickiene, нейния съпруг и неговата майка. През 2002 г., в резултат на обжалване от 

страна на свекървата на г-жа Silickiene, съдът освобождава част от нейното имущество. 

Г-жа Silickiene не обжалва запора на имуществото. След смъртта на съпруга на г-жа 

Silickiene през 2003 г. в затвора, литовските съдилища решават да продължат 

наказателното производство, тъй като то касае дейността на престъпно сдружение. 

Съдът признава за виновни и осъжда на няколко години лишаване от свобода трима 

членове на групата, като разпорежда конфискация на определено имущество. Г-жа 

Silickiene наема нов адвокат, за да обжалва. Жалбата е отхвърлена.  

 

Апелативният съд също отхвърля довода на адвоката, че конфискацията е 

незаконосъобразна, тъй като наказателното производство срещу съпруга на г-жа 

Silickiene е прекратено. Той се позовава на член 72 от Наказателния кодекс, който 

задължава съдилищата да конфискуват имущество, придобито от престъпление, ако 

лицата, на които това имущество е прехвърлено, са знаели за неговия незаконен 

произход. Касационната жалба, подадена от същия адвокат, е оставена без уважение от 

Върховния съд. В отделно наказателно производство г-жа Silickiene е призната за 

виновна за незаконно присвояване на имущество и подправяне на документи и осъдена 

на четири години лишаване от свобода. По-късно обаче е помилвана с акт за амнистия. 

  



2. Решението на Съда  

 

Г-жа Silickiene се оплаква, че не е могла адекватно да защити правата си, тъй като 

не е била страна в наказателното производство срещу покойния й съпруг, и че е 

принудена да поеме отговорност за престъпления, за които се твърди, че са извършени 

от съпруга й, който не е бил осъден. Тя се позовава на член 6, алинея 1 и 2 и член 1 от 

Протокол № 1.  

 

Г-жа Silickiene се оплаква от загуба на имуществото си в резултат на 

конфискацията му, разпоредена от литовските съдилища. Тъй като правата на 

собственост са граждански права по смисъла на член 6, алинея 1, нейната жалба попада 

в обхвата на този член. Въпросът е дали при производството по конфискация са спазени 

основните принципи на справедливия съдебен процес, а именно дали на г-жа Silickiene 

е дадена адекватна възможност да представи случая си пред съда.  

 

Въпреки че г-жа Silickiene не е била страна в производството срещу престъпната 

организация, Съдът приема, че въведената система е осигурила предпазни мерки. По-

специално, г-жа Silickiene е могла да заведе производство по съдебен контрол, за да 

оспори запора на имуществото, нещо, което не е направила. 

 

Освен това при обжалването нейният адвокат изрично е повдигнал въпроса за 

конфискуваното имущество по отношение на всяка вещ. Ако г-жа Silickiene е 

разполагала с доказателства, показващи законния източник на нейната собственост, тя е 

могла да ги предостави на адвоката си в производството по обжалване. Поради това 

Съдът достига до заключението, че на г-жа Silickiene е дадена разумна и достатъчна 

възможност да представи своя случай. Следователно не е налице нарушение на член 6, 

алинея 1.  

 

Член 1 от Протокол № 1  

 

Конфискацията на имуществото на г-жа Silickiene е разпоредена в съответствие 

с член 72 от Наказателния кодекс, следователно е законосъобразна. Тази конфискация 

засяга активи, които са незаконно придобити от престъпната организация, ръководена 

от покойния съпруг на г-жа Silickiene, и преследва законната цел да гарантира, че 

жалбоподателят няма да се възползва от облагите от престъпления в ущърб на 

общността. 

 

Освен това Съдът отбелязва, че г-жа Silickiene е участвала лично в плащанията за 

контрабандни стоки; следователно тя е трябвало да знае, че конфискуваното имущество 

е могло да бъде закупено само с приходите от дейността на престъпната организация. Тя 

също така е призната за виновна и за присвояване и подправяне на документи. В 

допълнение, конфискацията е разпоредена в производство пред три отделни национални 

съдилища, които са установили, че конфискуваните активи са закупени с незаконните 

печалби на престъпната организация. И накрая, незаконните дейности са били в голям 



мащаб и систематични. Следователно конфискацията се явява съществена мярка в 

борбата срещу организираната престъпност и Съдът заключава, че конфискацията не 

нарушава правото на г-жа Silickiene мирно да се ползва от своите притежания. 

 

Следователно не е налице нарушение на член 1 от Протокол № 1. 

 

Член 6  

 

Г-жа Silickiene твърди, че е принудена да поеме отговорност за престъпления, за 

които се твърди, че са извършени от покойния й съпруг. Припомняйки основното 

правило на наказателното право, че наказателната отговорност се погасява със смъртта 

на лицето, извършило престъпното деяние, Съдът посочва, че макар наказателното 

производство срещу съпруга на г-жа Silickiene да е прекратено, то не е прекратено в 

своята цялост и трима от неговите съучастници са осъдени за създаване на престъпна 

организация заедно с него. Както установяват литовските съдилища, конфискуваното 

имущество не е придобито само чрез престъпни действия единствено на съпруга на г-жа 

Silickiene. То е придобито посредством незаконните приходи от престъпна дейност на 

цялата престъпна организация. 

 

Съдът достига до заключението, че г-жа Silickiene не е наказана за престъпни 

деяния, извършени от покойния й съпруг, и следователно не е „наследила” вината му, а 

заповедта за конфискация не може да се разглежда като констатация по отношение на 

личната й вина за каквото и да е престъпление. Следователно не е налице нарушение на 

член 6, алинея 2. 

 

 


