
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казус 
Албания 

– Конфискация от трети страни – 



Делото е свързано с прилагането на Закон № 10192 от 03.12.2009 
година относно предотвратяването и борбата с организираната 
престъпност, трафика и корупцията чрез превантивни мерки срещу 
имущество, изменен със Закон № 70/2017, известен като „Закона за 
борба с мафията“, като това е законът, даващ най-големи правомощия 
в борбата с организираната престъпност, но не в наказателен аспект, 
а от гледна точка на имуществото. 

Разследвания във връзка с имущество са образувани от 
Прокуратурата за сериозни престъпления съгласно възлагане от 
Прокуратурата в съдебния район на Вльора, отнасящи се до 
наказателно производство за престъплението „изпиране на облаги от 
престъпна дейност“, предвидено в чл. 287 от Наказателния кодекс, 
срещу гражданина Е.Б. 

Разследванията, проведени от Прокуратурата в съдебния район на 
Вльора, установяват, че гражданинът С.Б., баща на гражданите И.К. 
(починал) и Е.Б., е получил разрешително за сграда върху строителна 
площ с размер 2500 кв.м, обща застроена площ 3199 кв.м, 5 (пет) 
етажа над земята – сграда на значителна стойност. 

Поради факта, че срещу гражданите И.К. (починал) и Е.Б. се водят 
разследвания за трафик на наркотици, за тях и за имуществото им се 
прилага закона за борба с мафията. 

След предварително разследване Прокуратурата за сериозни 
престъпления установява, че имущество на значителна стойност е 
регистрирано на името на гражданина С.Б. (бащата). То не 
съответства на доходите му, тъй като той не участва в никаква 
законна доходоносна дейност. За да предотврати прехвърлянето на 
имуществото на трета страна, Прокуратурата иска от Съда за 
сериозни престъпления да го изземе. 

Съдът за сериозни престъпления, който е единственият съд с 
компетентност да прилага закона против мафията и свързани с него 
имуществени разследвания, приема иска и налага мерки за изземване 
на имуществото на С.Б., като преценява да изземе имуществото, земя с 
парцел за строеж с площ 2500 кв.м, собственост на С.Б., както и сграда 
на 5 (пет) етажа с обща застроена площ 3089 кв.м, регистрирана на 
името на гражданина С.Б. 

Искът е разгледан в присъствието на прокурора и актовете, събрани в 
хода на разследването от Прокуратурата за сериозни престъпления и 



съдебната полиция. 

След като е уведомен за решението за изземване, гражданинът С.Б. го 
оспорва с жалба срещу първоинстанционния Съд за сериозни 
престъпления. Апелативният съд за сериозни престъпления оставя в 
сила решението за изземване на активи с мотивите, че това е 
предварителна мярка и се използва, за да гарантира обезпечаването 
на актив, за който има съмнения, че е придобит в резултат на 
престъпна дейност с трафик на наркотични вещества в държави от ЕС 
от албанските граждани И.К. (починал) и Е.Б. 

След изземването на имуществото Прокуратурата за сериозни 
престъпления провежда задълбочено разследване във връзка с него, 
като събира цялата документация, отнасяща се до наказателната 
процедура и имуществото на разследваните лица – И.К. (починал) и 
Е.Б., и свързаното с тях лице – техния баща, на чието име е 
регистрирано имуществото. 

След завършване на разследванията относно имуществото 
Прокуратурата внася в първоинстанционния Съд за сериозни 
престъпления в Тирана искане за конфискация на имуществото на 
ответника С.Б. 

В първоинстанционния процес законните представители на 
ответника твърдят, че ответникът С.Б. е получил заеми в значителни 
размери от трети лица – доходи, които са използвани за 
построяването на сградата, която подлежи на конфискация. 
Гражданите А.М., А.Г., Х.М. и Б.М. са призовани като трети лица. 

При завършване на процеса първоинстанционният Съд за сериозни 
престъпления решава да приеме иска на Прокуратурата, внесен пред 
Съда за сериозни престъпления в Тирана, като извърши конфискация 
на недвижимо имущество, парцел за строеж с обща площ 2500 кв.м и 
сграда на 5 етажа с обща застроена площ 3089 кв.м на името на С.Б. и 
да го прехвърли в собственост на държавата. 

Жалба срещу решението на първоинстанционния Съд за сериозни 
престъпления – Тирана е внесена пред Апелативния съд за сериозни 
престъпления. След като разглежда жалбата, Апелативният съд за 
сериозни престъпления решава да върне делото в 
първоинстанционния Съд за сериозни престъпления  за ново 
разглеждане от друг състав, тъй като съвместното съдебно решение 
не е изготвено коректно.  



При новото разглеждане Прокуратурата за сериозни престъпления 
като ищец твърди, позовавайки се на актове, издадени от италиански 
съдебни власти, че са налице доказателства за наказателни 
процедури и съдебни производства срещу гражданите Е.Б. и И.К. 
(починал) във връзка с престъпленията „държане и транспортиране 
на наркотични вещества“ в съучастие, „участие в международни 
организации за транспортиране на наркотични вещества, държане и 
транспортиране на наркотични вещества“, в съучастие. 

За цялото имущество, което подлежи на конфискация, се подозира, че 
е придобито като облаги от престъпна дейност, извършвана в 
чужбина от разследваното лице Е.Б. и неговия брат И.К. (починал) – 
синове на С.Б. 

По отношение на иззетите активи, прокурорът твърди, че съгласно 
чл. 22 и чл. 24 от Закон № 10192 от 03.12.2009 година относно 
предотвратяването и борбата с организираната престъпност, трафика 
и корупцията чрез превантивни мерки срещу имущество, са налице 
условия за конфискация, защото, на първо място, те са придобити в 
резултат на участието на разследваното лице Е.Б. и неговия брат И.К. 
(починал) в престъпна дейност. На второ място, въпросното 
имущество не съответства на доходите на заподозрените лица и 
членовете на тяхното семейство. На трето място, имуществото е в 
пряко владение на разследвани лица. Въпреки факта, че документите 
са вписани на името на бащата, от неговите показания става ясно, че 
построената сграда е плод на инвестициите на синовете му Е.Б. и И.К. 
(починал). 

Представителят на ответника твърди, че сградата, подлежаща на 
конфискация от Прокуратурата за сериозни престъпления, е 
построена с доходи, генерирани от членове на семейството на С.Б. в 
Албания и други членове на семейството, които пребивават в Италия 
от много години. Това имущество е регистрирано на името на 
ответника С.Б. просто защото той е глава на семейството, както и с 
цел запазване на семейното единство и хармония. Голяма част от 
строителството е реализирана със заеми от други лица, призовани в 
процеса като трети страни. Членове на семейството като гражданите 
Б.Б., Г.Б, А.Б, Л.Б. твърдят, че са работили в Италия и така са 
генерирали доходи в значителен размер. 

Освен документни доказателства и свидетелски показания, поискани 
от страните в съдопроизводството, съдът назначава и вещи лица, 



които да оценят недвижимото имущество. 

Съдът назначава и експерт-счетоводител, който да изчисли 
законните доходи на гражданина С.Б. и членовете на неговото 
семейство, както и разликата между доходите и разходите. Според 
финансови експерти, липсва ликвидност в размер на 17 818 531 леки. 

След като разглежда всички доказателства, съдът приема иска за 
конфискация, тъй като е законно проверено, че имуществото на името 
на гражданина С.Б. не е придобито с негови законни доходи, а е 
резултат от инвестирането на парични средства, придобити от 
престъпна дейност от неговите синове. 

Апелативният съд за сериозни престъпления потвърждава решението 
на първоинстанционния Съд за сериозни престъпления – Тирана. 


