
Описание на делото 
Делото е заведено през Висшия съд в Подгорица срещу девет подсъдими; осем 
мъже и една жена. Висшата прокуратура в Подгорица повдига обвинения за 
престъплението „трафик на наркотици“. 

Окончателното съдебно решение е произнесено през септември 2016 г., като 
подсъдимите са намерени за виновни. 

Подробности за възстановени активи 
С произнасянето на окончателното решение, което подлежи на изпълнение, 
съдът едновременно разпорежда конфискация на активи на осъдените лица. 

От осъденото лице са конфискувани следните активи: 
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО 
- недвижими имоти: 
a. недвижими имоти, вписани на името на един от подсъдимите; 
b. недвижими имоти, вписани в службата на Администрацията за недвижими 
имоти в Черна гора, Община Никшич, апартамент с площ 64 кв.м. 

Основни характеристики на финансовото разследване 
Висшата прокуратура в Подгорица води финансовото разследване, което 
определя законно придобитите печалби на подсъдимия, както и неговите активи, 
а за горепосочения апартамент събира доказателства, че е придобит в резултат 
на престъпна дейност, т.е. че подсъдимият няма законно придобити средства, за 
да го закупи. По-конкретно стойността на апартамента в значителна степен не 
отговаря на законните му доходи. 

Важно е да се подчертае, че с използването на специални разузнавателни 
средства по време на наказателното производство срещу подсъдимия са 
получени информация и доказателства, че той е провел телефонни разговори, в 
които иска от определени лица да удостоверят, че са му дали пари назаем, за да 
закупи въпросния апартамент. 

Правни въпроси със значимост за възстановяването на активи 
След подаването на разпореждане за конфискация на гореспоменатия 
апартамент и след провеждане на производството, съдът установява, че 
осъденото лице не е показало, че апартаментът е придобит по законен начин. 
След като сравнява законно придобитите доходи и разходите на осъденото лице 
със стойността на апартамента, съдът намира значително несъответствие  или че 
е налице обосновано съмнение, че апартаментът е придобит в резултат на 
престъпна дейност. Съдът обръща специално внимание на факта, че осъденото 
лице никога не е било ангажирано с трудова заетост и че никога не е 
придобивало лични доходи, поради което не би могло да придобие апартамент на 
стойност EUR 47 000. 



На 26 януари 2019 г. Висшият съд в Подгорица произнася решение за 
конфискация на апартамента от осъденото лице. 

На 1 април 2019 г. съдът отхвърля жалба от осъденото лице, подадена от неговия 
адвокат, и така апартаментът е конфискуван. 


