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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα ενδιάμεση έκθεση παρέχει τεχνική επικαιροποίηση σχετικά με
σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο στη Βουλγαρία
στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου(«ΜΣΕ»)1. Η επικαιροποίηση
εστιάζεται σε μέτρα που ολοκληρώθηκαν ή θα ολοκληρωθούν σύντομα, ενώ
παράλληλα προσδιορίζει και ενέργειες που μένουν ακόμη να γίνουν.
Οι συστάσεις της τελευταίας έκθεσης προόδου που εκδόθηκε από την Επιτροπή στις
20 Ιουλίου 2011 είναι το σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της προόδου που έχει
επιτευχθεί σε σχέση με τους στόχους αναφοράς και για τον προσδιορισμό των
προκλήσεων που εξακολουθούν να υφίστανται. Το καλοκαίρι του 2012, η Επιτροπή
θα υποβάλει συνολική αξιολόγηση της προόδου της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του
ΜΣΕ μετά την προσχώρηση.

2.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ανταπόκριση της Βουλγαρίας στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην
τελευταία έκθεση της Επιτροπής φανερώνει τις ακόλουθες βασικές εξελίξεις. Το νέο
δικαστήριο και η εισαγγελία που θα ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με
υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος ξεκίνησαν τις εργασίες τους, η επιτροπή για τον
προσδιορισμό και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που είναι προϊόντα
εγκλήματος παρουσίασε σημαντικά αποτελέσματα και η νεοσυσταθείσα επιτροπή
για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις σύγκρουσης
συμφερόντων έλαβε τις πρώτες αποφάσεις της. Επιπλέον, η Βουλγαρία δρομολόγησε
μέτρα για τη βελτίωση της διοικητικής πρακτικής, της οργάνωσης της εισαγγελίας
και της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών, αστυνομικών και άλλων διοικητικών
αρχών. Για τους προσεχείς μήνες έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω μέτρα στον τομέα
της δικαστικής μεταρρύθμισης.
Οι εξελίξεις στη Βουλγαρία κατά τους τελευταίους μήνες καταδεικνύουν την ανάγκη
ενίσχυσης της δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής σε
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ορισμένους τομείς. Ο νόμος για τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος
συζητείται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, πρέπει να είναι περιεκτικός, και να
υποστηριχθεί με ισχυρούς θεσμούς, ώστε να είναι αποτελεσματικός όσον αφορά την
αποθάρρυνση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς υψηλού επιπέδου.
Δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη ανάλυση των αδυναμιών της
δικαστικής και ανακριτικής πρακτικής σε σημαντικές υποθέσεις που συνδέονται με
το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Η εφαρμογή του αναπροσαρμοσμένου
νόμου περί δικαστικού συστήματος – ο οποίος αποσκοπεί στην εφαρμογή διαφανών
και αντικειμενικών διαδικασιών κατά τους διορισμούς, τις προαγωγές και τις
αξιολογήσεις στο δικαστικό σώμα, και στην απόδοση προτεραιότητας στην
ακεραιότητα - δεν έχει ακόμη επιφέρει τις προσδοκώμενες αλλαγές. Απαιτείται
μεταρρύθμιση της διαδικασίας επιλογής του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια και η ακεραιότητα του Συμβουλίου και να
αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη θεμελιώδη μεταρρύθμιση του δικαστικού
συστήματος. Το ιστορικό αποφάσεων και κυρώσεων σε υποθέσεις που συνδέονται
με διαφθορά, απάτη και οργανωμένο έγκλημα υψηλού επιπέδου στο στάδιο της
έρευνας ή κατά την εκδίκασή τους ενώπιον του δικαστηρίου δεν παρέχει ακόμη τα
πειστικά αποτελέσματα που απαιτούνται για την εξασφάλιση αποτρεπτικού
αποτελέσματος.
Απαιτείται συνεπώς να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες κατά τους προσεχείς
μήνες ώστε να υπάρξουν πειστικά αποτελέσματα που θα συμβάλουν στη συνολική
αξιολόγηση από την Επιτροπή, το καλοκαίρι του 2012, της προόδου που
πραγματοποίησε η Βουλγαρία στο πλαίσιο του ΜΣΕ μετά την προσχώρησή της στην
ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Βουλγαρία σε αυτό το εγχείρημα.
3.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος
Προκειμένου να υλοποιήσει τους μεταρρυθμιστικούς στόχους του νέου νόμου περί
δικαστικού συστήματος, στην τελευταία της έκθεση ΜΣΕ η Επιτροπή συνέστησε
κυρίως στη Βουλγαρία να καταρτίσει μητρώο διορισμών και αξιολογήσεων σεβόμενη
τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την αξιοκρατία. Εξάλλου, η
Επιτροπή συνέστησε στη Βουλγαρία να παρουσιάσει ικανοποιητικές επιδόσεις
πειθαρχικής και ποινικής παρακολούθησης της διαφθοράς και της αντιδεοντολογικής
συμπεριφοράς στους κόλπους του δικαστικού σώματος, να εξασφαλίσει πλήρη
ηλεκτρονική πρόσβαση στις αποφάσεις και το σκεπτικό των δικαστηρίων, και να
εφαρμόσει με αυστηρότητα την αρχή της τυχαίας ανάθεσης των υποθέσεων.
Από την τελευταία έκθεση της Επιτροπής, η Βουλγαρία άρχισε να εφαρμόζει τις
διατάξεις του νόμου για το δικαστικό σύστημα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των
διορισμών, προαγωγών και αξιολογήσεων και την ενίσχυση της αρχικής κατάρτισης
των δικαστικών, και έλαβε μέτρα για την καλύτερη διαχείριση του φόρτου εργασίας
εντός του δικαστικού σώματος. Κατά την περίοδο αυτή, δρομολογήθηκαν οι πρώτες
αξιολογήσεις δικαστών βάσει του νέου συστήματος και πραγματοποιήθηκαν πολλοί
διορισμοί ανώτερων δικαστικών. Συστάθηκαν τοπικές επιτροπές δεοντολογίας, οι
οποίες παρέχουν συμβουλές σχετικά με την ακεραιότητα των δικαστικών που
προτείνονται για διορισμό, προαγωγή ή αξιολόγηση. Δρομολογήθηκε η εκπόνηση
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μελέτης για τον εξορθολογισμό του φόρτου εργασίας των δικαστικών και
υιοθετήθηκαν κανόνες σχετικά με τις εξετάσεις στο Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης.
Ο διορισμός και η προαγωγή ικανών δικαστικών υψηλής ακεραιότητας αποτελεί
σημαντική συνιστώσα της δικαστικής μεταρρύθμισης. Από το περασμένο καλοκαίρι
και μετά, πολλοί διορισμοί ανώτατων δικαστικών από το Ανώτατο Δικαστικό
Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο ήγειραν ανησυχίες σχετικά με την
αντικειμενικότητά τους, καθώς και τη διαφάνεια και τη διεξοδικότητα της
αξιολόγησης της αξίας και ακεραιότητας των υποψηφίων. Διατυπώθηκαν επίσης
ανησυχίες όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολογήσεων. Οι επικείμενες αξιολογήσεις
και προαγωγές θα πρέπει να αποδείξουν ότι αντανακλούν δεόντως τις διαφορές
επιδόσεων και λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα ζητήματα ακεραιότητας.
Η καταπολέμηση της διαφθοράς στους κόλπους του δικαστικού σώματος εμφανίζει
συγκεχυμένη εικόνα. Η επιτροπή δεοντολογίας του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου και οι νεοσυσταθείσες τοπικές επιτροπές δεοντολογίας δεν είναι ακόμη
σε θέση να εξετάζουν την ακεραιότητα στο πλαίσιο των πρόσφατων διορισμών και
αξιολογήσεων. Στη διάρκεια του 2011, έξι δικαστικοί απαλλάχθηκαν από το
δικαστήριο σε έξι υποθέσεις που αφορούσαν διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.
Εκκρεμούν υποθέσεις κατά 28 δικαστικών, καθώς και 27 ποινικές διαδικασίες.
Εκδόθηκαν αποφάσεις σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια διαδικασία σε 13
υποθέσεις, εκ των οποίων δέκα οδήγησαν σε καταδικαστική απόφαση, οι έξι με
αναστολή.
Παρότι υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα χρηστής πρακτικής, οι αποφάσεις των
δικαστηρίων εξακολουθούν να μη δημοσιεύονται συστηματικά, και να μην
υπάρχουν ενιαία κριτήρια δημοσίευσης. Η Βουλγαρία ανακοίνωσε την έκδοση
κατευθυντήριων γραμμών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με σκοπό την
αντιμετώπιση των ελλείψεων κατά την τυχαία κατανομή των δικαστικών
υποθέσεων.
Για τη βελτίωση της διαχείρισης, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας του
δικαστικού συστήματος, η Επιτροπή συνέστησε στη Βουλγαρία να λάβει περαιτέρω
μέτρα για τη θεμελιώδη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, κυρίως μέσω της
θέσπισης και υλοποίησης προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου και της εισαγγελίας.
Κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την τελευταία έκθεση της Επιτροπής, ο
Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για την προώθηση της περαιτέρω
εξειδίκευσης της εισαγγελίας, όπως οργανωτικά μέτρα, μεθοδολογικές κατευθύνσεις
και εργαλεία λογισμικού. Υπάρχει σχέδιο για τη διεύρυνση της εντολής των
εξειδικευμένων ομάδων που αναλαμβάνουν υποθέσεις απάτης συνδεόμενες με
κεφάλαια της ΕΕ σε αξιόποινες πράξεις κατά του κρατικού προϋπολογισμού, όπως η
φορολογική απάτη, και για τη σύσταση κοινών ομάδων που θα εστιάζουν το
ενδιαφέρον τους σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, ο Γενικός
Εισαγγελέας ίδρυσε υπηρεσία εγκληματολογικής έρευνας, ενώ η πρόσβαση στο
μητρώο ειδικών μέσων έρευνας αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα εισαγγελικά
γραφεία. Εκκρεμεί η θέσπιση ενιαίου συστήματος πληροφοριών που θα καλύπτει
την εισαγγελία, την αστυνομία και άλλες διοικητικές αρχές. Επί του παρόντος,
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συζητούνται και έχουν ανακοινωθεί για τις αρχές του 2012 περισσότερες προτάσεις
ευρείας κλίμακας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος δίωξης.
Η αξιοπιστία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου αμφισβητήθηκε κατά τους
τελευταίους μήνες. Κατόπιν της παραίτησης δύο μελών του Συμβουλίου σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για τις ενέργειες του Συμβουλίου, ορισμένα δικαστήρια απείχαν από
τις εκλογές που διενεργήθηκαν τον Σεπτέμβριο για την αντικατάστασή τους. Το
γεγονός αυτό πυροδότησε δημόσια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της
επαγγελματικής ικανότητας και της υποχρέωσης λογοδοσίας του Συμβουλίου. Αυτή
η δημόσια συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της επιλεξιμότητας και των
διαδικασιών επιλογής στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πρέπει να αποφέρει
γρήγορα συγκεκριμένα αποτελέσματα προκειμένου να θεσπιστούν μεταρρυθμίσεις
πριν από τη λήξη της εντολής του τρέχοντος Συμβουλίου το φθινόπωρο του 2012. Οι
συζητήσεις με τα οικεία ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, τις οποίες προσφάτως
δρομολόγησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βάση για την
υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων. Εν τω μεταξύ, μπορούν να ληφθούν
συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να είναι η έγκαιρη
δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης, οι ανοικτές, σε σταθερή βάση, στο κοινό ή σε
παρατηρητές από την κοινωνία των πολιτών συνεδριάσεις των επιτροπών, καθώς και
η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.
Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στις υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος
και διαφθοράς υψηλού επιπέδου, η Επιτροπή συνέστησε κυρίως στη Βουλγαρία να
εξετάσει αναλυτικά τη δικαστική και ανακριτική πρακτική, να υιοθετήσει και να
υλοποιήσει λεπτομερή σχέδια δράσης και να διορθώσει τις ελλείψεις σε συνεργασία με
διεθνείς εμπειρογνώμονες και με την κοινωνία των πολιτών.
Κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την τελευταία έκθεση της Επιτροπής, η
Βουλγαρία ανέλαβε ή προετοίμασε διάφορες ενέργειες με σκοπό να διασκεδάσει τις
ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τη δικαστική και ανακριτική πρακτική. Στις
ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται έκθεση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
σχετικά με τις αδυναμίες της δικαστικής πρακτικής, εργασίες σε επίπεδο
Εισαγγελίας για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την εξέταση των
αθωωτικών αποφάσεων, καθώς και διυπηρεσιακές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ
της αστυνομίας και των διοικητικών ελεγκτικών αρχών. Πραγματοποιήθηκε σειρά
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εισαγγελείς και ανακριτές της αστυνομίας.
Εξάλλου, επήλθαν τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ώστε να
περιοριστεί ο αριθμός των ασκούμενων αναιρέσεων, και δημιουργήθηκε μονάδα για
τον εντοπισμό αποκλίνουσας νομολογίας και για τη στήριξη των ερμηνευτικών
δραστηριοτήτων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν με πιο ολοκληρωμένη και
συστηματική ανάλυση των αδυναμιών κατά την έρευνα, τη δίωξη και την εκδίκαση
υποθέσεων υψηλού δημοσίου συμφέροντος. Στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων, η
συμμετοχή εξωτερικών και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα επιτρέψει την
εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής και την επίτευξη προόδου μέσω αντικειμενικών
δεικτών.
Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
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Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης του
οργανωμένου εγκλήματος, η Επιτροπή συνέστησε, συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία,
αφενός, να εξοπλίσει κατάλληλα και να καθορίσει την εντολή του νεοσύστατου
ειδικού δικαστηρίου και της εισαγγελίας που θα ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα
με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και, αφετέρου, να συνεχίσει τη
μεταρρύθμιση της αστυνομίας.
Μετά την εκπόνηση της τελευταίας έκθεσης της Επιτροπής, εκδόθηκε
καταδικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής σε σημαντική υπόθεση οργανωμένου
εγκλήματος κατά των εναγομένων οι οποίοι είχαν απαλλαγεί στην πρωτοβάθμια
διαδικασία. Εκκρεμεί η οριστική ετυμηγορία στο στάδιο της αναίρεσης. Στην ίδια
υπόθεση εκφράστηκαν ανησυχίες όσον αφορά την απουσία αποτελεσματικής
προστασίας των μαρτύρων. Σημαντικές υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου
εγκλήματος βρίσκονται σε φάση εκδίκασης. Πρωτοβάθμιες αποφάσεις σε δύο άλλες
υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος κατά ορισμένων εναγομένων εκδόθηκαν τον
Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2011. Μικρή εξέλιξη σημειώθηκε κατά τους
τελευταίους μήνες στην εκδίκαση άλλων σημαντικών υποθέσεων που σχετίζονται με
το οργανωμένο έγκλημα. Μένει ακόμη να καταδειχθούν περαιτέρω βελτιώσεις στην
ανακριτική πρακτική, όσον αφορά τις ανακριτικές τεχνικές και τη συλλογή
αποδεικτικών στοιχείων, με την ενίσχυση του επαγγελματισμού κατά τις
αστυνομικές επιχειρήσεις, τη συντόμευση του χρόνου έρευνας και οριστικές
ετυμηγορίες.
Τα νεοσύστατα ειδικά δικαστήρια για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος σε πρώτο
και δεύτερο βαθμό, και τα προσαρτημένα εισαγγελικά γραφεία άρχισαν να
λειτουργούν στις αρχές Ιανουαρίου 2012. Παρά το γεγονός ότι το Συνταγματικό
Δικαστήριο εξέδωσε πρόσφατα απόφαση σχετικά με το πεδίο αρμοδιότητας των
νεοσυσταθέντων δικαστηρίων, απαιτείται σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων μέσω
«πιλοτικών αγωγών» υπό την καθοδήγηση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει συνέπειες στον φόρτο εργασίας και, κατά
συνέπεια, στη στελέχωση. Καταρτίστηκε ειδικό τμήμα τριάντα αστυνομικών σε
κεντρικό επίπεδο και είκοσι ανακριτών αστυνομικών σε ολόκληρη τη χώρα για να
στηρίξουν τις έρευνες της ειδικής εισαγγελίας για το οργανωμένο έγκλημα. Μένει να
αποτιμηθεί ο αντίκτυπος αυτών των δομών στην ταχεία διεκπεραίωση υποθέσεων
σοβαρού εγκλήματος.
Η μεταρρύθμιση της αστυνομικής ανακριτικής πρακτικής που δρομολογήθηκε το
2010 συνεχίστηκε τους τελευταίους μήνες με περαιτέρω κατάρτιση 2. Η Βουλγαρία
ανακοίνωσε την κατάρτιση κοινών μεθοδολογικών κατευθύνσεων για την
αστυνομία, την εισαγγελία και άλλους διοικητικούς φορείς σχετικά με τον εντοπισμό
και το «πάγωμα» προϊόντων εγκλήματος. Θα απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες για
την ενίσχυση της επαγγελματικής πρακτικής, ώστε να καταδειχθεί ο αντίκτυπος της
μεταρρύθμισης που θα εκφράζεται με υψηλότερο αριθμό κατηγορητηρίων που να
πληρούν υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.
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Η Βουλγαρία αναφέρει ότι από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο 2011, συνολικά 1660 επιχειρησιακοί
αστυνομικοί καταρτίστηκαν σε ανακριτικά καθήκοντα. 1149 ανακριτές της αστυνομίας
παρακολούθησαν κατάρτιση για τη διερεύνηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος,
καθώς και τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
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Μολονότι οι δωρεές στην αστυνομία έχουν περιοριστεί στις δημόσιες αρχές και τις
εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας και εγγράφονται πλέον σε δημόσιο μητρώο, η
πρακτική δωρεών στην αστυνομία εξακολουθεί να εγείρει ερωτήματα όσον αφορά
τη λογοδοσία και την οικονομική διαφάνεια, κυρίως δε τον κίνδυνο
καταστρατήγησης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.
Για να στηριχθεί η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς,
η Επιτροπή συνέστησε, συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία να υιοθετήσει αυστηρότερη
νομοθεσία για τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων και να βελτιώσει την
τρέχουσα πρακτική και τα αποτελέσματα κατά τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος.
Το 2011, η Επιτροπή για τον εντοπισμό και τη δήμευση προϊόντων εγκλήματος
(CEPACA) έλαβε οριστικές δικαστικές αποφάσεις που επιβεβαιώνουν κατασχέσεις
που ανέρχονται σχεδόν σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Παρατηρείται δηλαδή ουσιαστική
αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Η Επιτροπή αναδιοργανώθηκε μετά
τον διορισμό νέου διευθυντή την άνοιξη του 2011. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις
καθιερώθηκε στενότερη συνεργασία με την εισαγγελία· η συνεργασία αυτή δεν
εφαρμόζεται, ωστόσο, ακόμη συστηματικά. Τον Ιανουάριο υποβλήθηκε στο
Κοινοβούλιο νέο νομοσχέδιο για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων.. Το
νομοσχέδιο καθορίζει το καθεστώς που διέπει τη μη βασιζόμενη σε καταδικαστική
απόφαση δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Η πρόταση νόμου εστιάζεται στη
στοχοθέτηση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με δραστηριότητες
οργανωμένου εγκλήματος. Παρότι η Επιτροπή συνέστησε επίσης να προβλέπεται
στο νομοσχέδιο ότι η CEPACA θα διαθέτει την εξουσία να αναλαμβάνει την
προληπτική εξακρίβωση των περιουσιακών στοιχείων υψηλόβαθμων αξιωματούχων
και πολιτικών, η πτυχή αυτή μάλλον αγνοήθηκε. Το νομοσχέδιο συνδέει τις έρευνες
που διενεργούνται από τη CEPACA με τις ποινικές προδικαστικές διαδικασίες που
κινεί η εισαγγελία, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη έναρξη των εργασιών της
στο μέλλον, αλλά το νομοσχέδιο αποκλείει επίσης τη δυνατότητα να διενεργεί η
CEPACA αυτεπάγγελτους επιτόπιους ελέγχους διοικητικών παραβάσεων. Εγείρει
επίσης ερωτήματα σχετικά με την επιχειρησιακή ανεξαρτησία της CEPACA. Οι
κοινοβουλευτικές συζητήσεις θα πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για να
ενισχυθεί το νομοσχέδιο ώστε να εξασφαλιστεί ένα καθεστώς δήμευσης
περιουσιακών στοιχείων που θα είναι περιεκτικό ως προς το πεδίο εφαρμογής του,
θα καλύπτει επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να καθίσταται αποτελεσματικό, και θα
υποστηρίζεται από ισχυρούς θεσμούς. Ο πραγματικός αντίκτυπος αυτού του
μελλοντικού νόμου θα πρέπει να αξιολογηθεί από την άποψη της περαιτέρω
αύξησης των αποφάσεων κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων και από την άποψη
της ανεξαρτησίας της CEPACA.
Καταπολέμηση της διαφθοράς
Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της διαφθοράς υψηλού
επιπέδου, η Επιτροπή συνέστησε, συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία να ιδρύσει ένα δίκτυο
ειδικευμένων εισαγγελέων, να εγκρίνει προορατικές ανακριτικές στρατηγικές και να
επιδείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τις κυρώσεις σε περιπτώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων.
Μετά τη δημοσίευση της τελευταίας έκθεσης της Επιτροπής, εκδόθηκαν μία
τελεσίδικη και δύο μη τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις
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διαφθοράς υψηλού επιπέδου κατά τριών μελών του Κοινοβουλίου, ενώ εκδόθηκε και
μια αθωωτική απόφαση σε δεύτερο βαθμό σε υπόθεση κατά πρώην υπουργού.
Επίσης εκδόθηκαν έξι μη τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις κατά νυν και
πρώην δημάρχων, οι τέσσερις με αναστολή. Δεν συνεχίστηκαν από την εισαγγελία
έρευνες για εικαζόμενη απάτη που συνδέεται με κονδύλια της ΕΕ, μολονότι σε άλλο
κράτος μέλος συνεχίζονται οι έρευνες σε συναφείς υποθέσεις που βασίζονται στα
ίδια πραγματικά περιστατικά. Σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν απάτη συνδεόμενη
με κονδύλια της ΕΕ, οι οποίες εκδικάστηκαν ενώπιον δικαστηρίων το 2011, η
ποινική ευθύνη αντικαταστάθηκε από διοικητικά πρόστιμα. Σημαντική υπόθεση
απάτης συνδεόμενη με κονδύλια της ΕΕ καθυστέρησε κατά την εκδίκαση της έφεσης
επί 18 και πλέον μήνες. Αναμένεται να δοθεί συνέχεια από την εισαγγελία σε σειρά
υποθέσεων που αφορούν σοβαρές παρατυπίες κατά τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ,
τις οποίες διαβίβασε η OLAF κατά την περίοδο 2010-2011.
Άρχισε πλέον να λειτουργεί η επιτροπή για την πρόληψη και τον εντοπισμό των
συγκρούσεων συμφερόντων, η οποία συστάθηκε τον Ιούνιο του 2011. Η επιτροπή
έλαβε 146 σήματα και εξέδωσε 25 αποφάσεις, ενώ σε 12 υποθέσεις στοιχειοθετείται
σύγκρουση συμφερόντων. Η ικανότητά της να έχει αποτρεπτικό αντίκτυπο θα
εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τον αριθμό των υποθέσεων που ολοκληρώνονται, την
ικανότητά της να διώκει τη σύγκρουση συμφερόντων με προορατικό τρόπο, καθώς
και την ικανότητά της να εκδίδει ορθές και τεκμηριωμένες αποφάσεις σε ευαίσθητες
υποθέσεις. Τα αποτελεσματικά μέτρα κατά της σύγκρουσης συμφερόντων απαιτούν
επίσης ενιαία πρακτική όσον αφορά τη δημοσίευση δηλώσεων σύγκρουσης
συμφερόντων από διάφορα διοικητικά όργανα, και ορθολογική νομική βάση για την
επιτροπή σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τις κυρώσεις και τις διατάξεις
παραγραφής.
Ο γενικός εισαγγελέας δεσμεύτηκε να ιδρύσει δίκτυα ειδικευμένων εισαγγελέων για
το οικονομικό και χρηματοοικονομικό έγκλημα ως τα τέλη του 2011 και να
καταρτίσει μεθοδολογικές οδηγίες για την έρευνα σύνθετου οικονομικού και
χρηματοοικονομικού εγκλήματος, σε συνεργασία με διεθνείς εμπειρογνώμονες,
μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Γενικός Εισαγγελέας
σκοπεύουν να αναπτύξουν περαιτέρω κοινές οδηγίες σχετικά με την έρευνα και τη
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ενώ η συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό
Εσόδων βρίσκεται πλέον σε σαφέστερη βάση. Εκπονούνται επίσης μηνιαίες εκθέσεις
προόδου σε υποθέσεις υψηλού δημόσιου συμφέροντος. Θα πρέπει να αξιολογηθεί ο
βαθμός στον οποίο οι αλλαγές αυτές μεταφράζονται σε εντατικοποιημένη δράση σε
υποθέσεις αυτού του είδους.
Οι ισχυρισμοί για εκλογική νοθεία, μετά τις προεδρικές και δημοτικές εκλογές του
περασμένου Οκτωβρίου, διερευνώνται από την εισαγγελία. Οι αποτρεπτικές
κυρώσεις για εξαγορά ψήφων, καθώς και η πλήρης διαφάνεια ως προς τη
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις της GRECO
(Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς), παραμένουν
ουσιώδεις για την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην ικανότητα των αρχών να
καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά3.
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Η τελική έκθεση του ΟΑΣΕ για τις δημοτικές και προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία δημοσιεύεται στη
διεύθυνση http://www.osce.org/odihr/elections/86893
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Προκειμένου να βελτιωθεί η πρόληψη της διαφθοράς, η Επιτροπή συνέστησε,
συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία να επιδείξει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ένα
περιεκτικό σχέδιο κατά της διαφθοράς, να βελτιώσει το σύστημα δήλωσης και ελέγχου
των περιουσιακών στοιχείων των δημόσιων λειτουργών και να ενισχύσει τη διοικητική
ικανότητα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
Το οριζόντιο σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς («Borkor»), το οποίο προτάθηκε
στις αρχές του 2010, διαθέτει πλέον γραφεία και μόνιμο προσωπικό. Διορίστηκε
συμβουλευτικό σώμα, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας με την
κεντρική και τοπική διοίκηση, και συμφωνήθηκε η κατάρτιση καταλόγου
καθηκόντων και πιθανών νομοθετικών προτάσεων. Αναμένεται ότι το σχέδιο θα
είναι έτοιμο προς λειτουργία στα μέσα του 2012.
Η Βουλγαρία εξέδωσε νέα οδηγία για πειθαρχική δράση στο πλαίσιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ τον Δεκέμβριο εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του κώδικα
δεοντολογίας, σκοπός των οποίων είναι η καταπολέμηση και πρόληψη της
διαφθοράς από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο αντίκτυπος των μέτρων
αυτών θα πρέπει να καταδειχθεί στην πράξη.
Κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την τελευταία έκθεση της Επιτροπής, δεν
σημειώθηκαν συγκεκριμένες εξελίξεις στο σύστημα ελέγχου των δηλώσεων
περιουσιακών στοιχείων των υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων, για τον
εντοπισμό και τη δίωξη του ανεξήγητου πλουτισμού. Ο νέος ποινικός κώδικας θα
πρέπει να περιλαμβάνει τις πρόσφατες συστάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC) για την αντιμετώπιση των νομοθετικών
κενών όσον αφορά την προστασία κατά της διαφθοράς.
Οι νομικές τροποποιήσεις, το φθινόπωρο του 2011, αποσκοπούσαν στην ενίσχυση του εκ των
προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχου των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων. Ο αντίκτυπος
των μέτρων αυτών θα εξαρτηθεί από την επαρκή διοικητική ικανότητα και από τον
αποτελεσματικό καθορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών αρμόδιων αρχών στον
τομέα των δημόσιων συμβάσεων και άλλων αρχών, περιλαμβανομένων των εκτελεστικών
αρχών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Όπως αναφέρθηκε, ενισχύθηκε το ανθρώπινο
δυναμικό αμφότερων των αρμόδιων αρχών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Ο
αντίκτυπος των μέτρων αυτών θα πρέπει να αξιολογηθεί από την άποψη της πρακτικής τους
εφαρμογής.
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