
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казус 
Черна гора 

- Конфискация от трети страни - 



- Конфискация на имущество от трета страна, на която е 
прехвърлено от длъжностно лице, осъдено с влязло в сила съдебно 
решение за престъплението „злоупотреба със служебно положение“ 
по чл. 416 от Наказателния кодекс на Черна гора; 

- През 2012 г. съпругата на осъденото лице купува къща с 
площ 259 кв.м и двор с площ 541 кв.м. Тя няма законни доходи и не 
би могла да разполага с парите за цената на къщата. Тя твърди, че 
нейният син е дал на нея парите, които е получил от продажбата на 
земя; 

- През 2015 г. съпругата на осъденото лице продава къщата за 
1,5 милиона евро на лицето, от което е конфискувана; 

- Лицето, купило къщата за 1,5 милиона евро, твърди, че е 
взело парите назаем от приятел; 

- Приятелят, посочен от купувача на къщата, потвърждава, че 
той е дал парите назаем на купувача, за да купи къщата, и че той е 
взел парите назаем от свой добър приятел; 

- В съдебно заседание лицето, което първоначално е дало 
парите назаем, потвърждава, че е дало парите назаем на приятел и 
че не е изготвило договор за заем, нито е подписало съответна 
разписка. Лицето твърди, че е спечелило парите от наеми на офиси 
в Република Сърбия и че то и неговите служители са прехвърлили 
парите в Черна гора на траншове под 10 000 евро на няколко пъти; 

- Съдът установява, че договорът между съпругата на 
осъденото лице и продавача на къщата и нея и договорът на сина на 
осъденото лице с купувача на земята са сключени в един и същи ден 
и че в двата договора е посочено, че парите са платени 
предварително. Съпругата на осъденото лице казва, че не знае кога 
нейният син е продал земята и за колко, но че той е дал на нея 
парите в брой. Съдът намира за нелогично съпругата на осъденото 
лице да не знае кога нейният син е продал земята, тъй като той е 
сключил договора за продажба на земята в същия ден и по същото 
време, по което тя е сключила договора за закупуване на къщата, в 
кантората на един и същи нотариус. Съдът намира за особено важен 
факта, че сумата, която синът е получил от продажбата на земята, 
както е посочена в договора, е много по-малка от сумата, която 



съпругата на осъденото лице е платила за къщата; 

- Съдът няма съмнение относно това, че имуществото – както 
законно, така и незаконно, – придобито по време на брака е 
семейно имущество; 

- За да вземе решение за конфискация на имуществото, съдът 
разглежда естеството на договора за продажба на къщата между 
съпругата на осъденото лице и купувача на къщата по чл. 40(4) от 
Закона за конфискацията на облаги от престъпна дейност. Тази 
разпоредба засяга случаите, когато спорното имущество е 
прехвърлено на трета страна безвъзмездно или срещу 
възнаграждение, което не съответства на реалната стойност, с цел да 
се избегне конфискация; 

- При разглеждане на важните за вземане на решение факти, 
съдът на първо място отбелязва, че съпругата на осъденото лице и 
купувачът не спорят за това как е прехвърлена собствеността върху 
въпросния недвижим имот; дали купувачът е имал, или не е имал 
1,5 милиона евро за закупуването на къщата е ключовият въпрос, за 
да се прецени дали продажбата е реална или фиктивна; 

- Съдът преценява като нелогични и ненадеждни твърденията 
на купувача и на свидетелите за даването на парите назаем; 

- Съдът преценява като нелогични и ненадеждни твърденията 
на лицето, че е спечелило доходите от наем на офиси в Република 
Сърбия в сръбски динари и след това ненужно да е прехвърлило 
парите на траншове под 10 000 евро в Черна гора в период от 6-7 
години, след което да е дало назаем 1,5 милиона евро без никакъв 
писмен документ за заема или предаването на парите; 

- Съдът намира за показателно, че лицето, което е дало парите 
назаем на купувача, е съставило разписка за заема, която не е 
заверена от нотариус, и че датата на заема на разписката – 
15 октомври 2014 г. – е задраскана и заменена с 15 октомври 2015 г.; 

- Съдът отбелязва по-специално, че властите са започнали 
доказателствените действия по делото, като разследването по-късно 
е довело до обвинителен акт и осъждане, през 2015 г., т.е. 
непосредствено преди сключването на договора, с който съпругата 
на осъденото лице продава къщата през октомври 2015 г.; 



- На последно място, съдът установява отвъд всяко съмнение, 
че е налице фиктивна трансакция и че купувачът не е заплатил 
1,5 милиона евро за къщата; съдът стига до заключението, че 
прехвърлянето е било фиктивно и с цел предотвратяване на 
конфискацията на къщата. 


