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Увод

Всяка година в Европейския съюз се образуват и водят наказателни производства
срещу около девет милиона души. За значителен дял от тях делата приключват с
оправдателна присъда или с осъждане на наказание без лишаване от свобода.
Всички тези хора, независимо дали са осъдени или оправдани, остават в общността и от тях се очаква да продължат да живеят както преди.
Въпреки задължението на компетентните органи да спазват презумпцията за невиновност, обвиняемите и подсъдимите обикновено стават обект на някои ограничения, чиито последствия в хода на производството засягат техния личен и социален
живот. Въпреки че имат легитимна цел (улесняване на разследването, защита на
пострадали или предотвратяване на опасността от укриване или извършване на
друго престъпление), тези ограничителни мерки поставят лицата, спрямо които са
наложени, в неравностойно положение спрямо останалите членове на обществото.
Това въздействие на наказателното производство често се пренебрегва от компетентните органи, които са склонни да поставят акцент върху напредъка и резултата от
разследването, а не върху вредите, които то би могло да причини на обвиняемите
и подсъдимите. Тези мерки и действия обаче могат да имат дълготрайни последици
след края на производството, като в някои случаи обвиняемите и подсъдимите не
успяват да се възстановят в продължение на години, особено ако не са били осъдени на лишаване от свобода и са останали в обичайната си социална среда.
Този наръчник се състои от две части. Първата представя в систематизиран вид найчестите отрицателни последици на наказателните производства за обвиняемите и
подсъдимите. Тя съдържа преглед, в отделни глави, на основните фактори, които
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формират личния и социалния живот на човека (семейство, работа, образование,
социална среда и др.), на тяхното значение за личностното и социалното развитие
на индивида, и на начините, по които те могат да бъдат засегнати от наказателното
производство. За да се направи връзка между теорията и практиката, наръчникът
включва и описания на реални случаи от съдебната практика. Всяка глава съдържа
резюмета на две съдебни решения: едно, при което компетентните органи са взели
предвид съответния фактор, и второ, при което този фактор не е бил отчетен. В
края на всяка глава има списък с препратки към допълнителна литература, която
предлага по-задълбочен анализ по разглежданата тема.
Втората част на наръчника съдържа въпросник за оценка на въздействието на наказателното производство върху личното и социалното положение на обвиняемите и
подсъдимите. Въпросникът е предназначен за органите на наказателноправната система, оправомощени да вземат решения, които пряко се отнасят до положението
на обвиняемите и подсъдимите. Неговата цел е да предостави на тези органи възможност, преди да вземат такова решение, да направят оценка на неговия потенциален ефект върху живота на засегнатото лице. Въпросите са подбрани и формулирани по начин, който да улесни в максимална степен съответния орган при
определянето на точния отговор, попълването на въпросника и интерпретирането на
получените резултати.
Като цяло наръчникът е разработен, за да помогне на органите на наказателноправната система в спазването на презумпцията за невиновност в наказателното производство, като им предложи обобщена информация за въздействието на производството върху обвиняемите и подсъдимите и лесен за практическа употреба инструмент за оценка на това въздействие.

Семейство

К акво

означава?

Семейството на обвиняемия или подсъдимия е групата от хора, с които той има
пряка роднинска връзка, връзка по сватовство или чрез осиновяване, и към които
той има споделен ангажимент. Най-близкият семеен кръг може да включва съпруга
или съпругата, родителите, братята, сестрите, синовете и дъщерите на лицето.
По-широкият семеен кръг може да включва бабите и дядовците, лелите, вуйчовците,
братовчедите, племенниците и роднините по сватовство. Обвиняемият или подсъдимият може да има различни отношения с членовете на своето семейство. Той може
да живее заедно с някои от тях, а с други да поддържа редовни контакти.

Защо

е важно?

Семейството има ключово влияние върху живота на индивида. В семейството човекът
се учи на уважение, доверие, подкрепа и други основни ценности. За членовете на
семейството на обвиняемия или подсъдимия, здравото семейство е предпоставка за
положително развитие и усвояване на умения за взаимопомощ по същия начин, по
който детето зависи от своите родители или по-големи братя и сестри. За обвиняемия или подсъдимия семейството е важен източник на мотивация, доверие, уважение
и подкрепа, и е предпоставка за израстване и научаване на важни житейски уроци.
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Не по-малко важно е и усещането за принадлежност, което семейството създава. То
не само може да помогне на обвиняемия или подсъдимия да не се чувства изключен, но и възпитава в отговорност към собствените действия.

К акви

могат да бъдат последиците?

Наказателното производство може да има сериозно отражение върху семейството
на обвиняемия или подсъдимия. Недоверието и отчуждението между партньорите,
раздялата, разводът и увредените семейни отношения са често срещани последици
от наказателните производства.
Членовете на семейството на обвиняемия или подсъдимия могат да бъдат преки
участници в производството. Те могат да бъдат разпитвани като свидетели, призовани за участие в определени следствени действия или в съдебни заседания. Членовете
на семейството също така са хората, които трябва да се справят с емоционалното
състояние на обвиняемия или подсъдимия, което в хода на производството може да
се влоши.
Ограничителните мерки, които се налагат на обвиняемите и подсъдимите, също
могат да имат негативно отражение върху семейните отношения. Те могат да променят начина, по който обвиняемият или подсъдимият е свикнал да общува със
семейството си. Това е от особено значение при наложена мярка за неотклонение
задържане под стража, тъй като в този случай контактите със семейството са възможни единствено при съблюдаване на строгите правила и процедури на тази
мярка. Контактите със задържаните лица (посещения, телефонни разговори, кореспонденция) обикновено са предмет на сериозни ограничения по отношение на
време, честота и продължителност. Отдалечеността на мястото на задържане, изискващо от посетителите да пътуват, часовете за посещение, които могат да съвпадат
с работното време на посетителите, и рестриктивните правила за достъп, като
например максимален брой посетители на едно свиждане, също могат да възпрепятстват редовните посещения на членове на семейството.
Освен задържането под стража, останалите мерки, които ограничават свободата на
движение, също могат да имат отражение върху семейния живот. Ако бъде постановена мярка домашен арест или забрана за напускане на населеното място, обвиняемият или подсъдимият ще се нуждае от разрешение, за да придружи член на
своето семейство при посещението на определени места или пък за да посети
членове на своето семейство, които живеят другаде.
Мерките, които ограничават свободата на движение, често лишават обвиняемия или
подсъдимия от възможността за лично участие в някои семейни дейности. Това, от
своя страна, може да доведе до промяна в обичайното разпределение на отговорностите между членовете на семейството и прехвърлянето на някои задачи, които
обвиняемият или подсъдимият е изпълнявал в миналото, на други членове на семейството, чиято свобода на движение не е ограничена.
Дори най-леките мерки, като електронно наблюдение или подписка (която изисква
редовни посещения в полицейското управление), може да засегне семейството на
обвиняемия или подсъдимия и да влоши семейните връзки и отношения.

Оценка на въздействието на наказателното производство върху ...

К акво
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е необходимо да се провери?

•

Колко голям е най-близкият семеен кръг на обвиняемия или подсъдимия?

•

С които членове на своето семейство живее?

•

С кои членове на семейството се среща редовно?

•

С кои членове на семейството говори често по телефона или по друго средство
за комуникация?

•

Какви са отговорностите на обвиняемия или подсъдимия в рамките на семейството?

•

Колко често комуникира с членовете на семейството си?

•

В каква степен мерките, които ще бъдат наложени в хода на производството,
ще засегнат отношенията му с неговото семейство?

К акво

казва съдът?

Мъж е обвинен за кражба на автомобил. В началото на разследването той е задържан под стража, но скоро след това
подава молба до съда за замяна на мярката за неотклонение
с по-лека, което ще му позволи да помага на съпругата си в
грижите за новороденото им дете. Прокурорът възразява, като
привежда доводи, че обвиняемият има предишни осъдителни
присъди и е общественоопасен. Обвиняемият на свой ред
твърди, че има новородено дете и съпругата му изпитва затруднения в грижата
за него. Добавя, че планира да си намери работа, което ще му позволи да
издържа семейството. Съдът решава да освободи обвиняемия и да му наложи
мярка за неотклонение подписка (забрана за напускане на местоживеенето без
разрешение), като мотивира решението си с необходимостта лицето да се
грижи за семейството си и преценявайки това като фактор, който би имал
положително въздействие върху обвиняемия и би го мотивирал да не се укрие
и да не извърши друго престъпление.
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Мъж е обвинен за измама и задържан под стража, като три
месеца по-късно мярката е изменена в домашен арест. След
още два месеца ответникът отправя искане за нова промяна
и налагане на по-лека мярка за неотклонение, която да му
позволи да се грижи по-добре за семейството си. Лицето
живее с приятелката си и малкото им дете, а приятелката му
е бременна с второ дете. Тъй като жената има здравословни
проблеми и лекарят я е посъветвал да остане на легло, обвиняемият е единственият, който остава да се грижи за семейството (да води детето на детска
градина, да купува необходимите лекарства от аптеката или да ходи на пазар),
но не може да прави това, тъй като му е забранено да напуска дома си без
разрешение. Обвиняемият освен това се притеснява, че няма да може да придружи приятелката си до болницата за раждането на второто им дете. Съдът
отхвърля искането на обвиняемия с мотива, че приятелката му е била бременна към датата на извършване на престъплението, но този факт не го е възпрял
от участие в него.

Допълнителна
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Дом

К акво

означава?

Домът може да бъде определен като местожителството на обвиняемия или подсъдимия (т.е. селото, града или държавата по местоживеене) или като конкретното
място, където живее като къща, апартамент, временна постройка или друг вид място
за живеене. Освен това, домът може да се разбира и като домакинството, на което
лицето е член (самостоятелно или като част от семейство). Домът като такъв може
да се разглежда като физическо място или в по-широкия философски смисъл на
понятието – като мястото, на което заподозряното или обвиненото лице чувства
спокойствие, намира подкрепа или усамотение от външния свят, или където може
да си почива.

Защо

е важно?

Значението на дома е различно, когато става въпрос за периода преди извършване
на престъплението, за предварителното разследване преди съдебния процес или за
периода след изтърпяване на наказанието. Във всеки от тези случаи, домът може да
има пряко отражение върху живота на лицето и да повлияе, положително или отрицателно, както върху неговото поведение, така и върху вероятността то да стане
„клиент“ на наказателноправната система. Сам по себе си домът може да предложи
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удобство, подкрепа и усамотение, и да бъде място за почивка и размисъл, които
насърчават личностното израстване и развитие. Освен това, обаче, той може да бъде
източник на негативни емоции, ако се намира в проблемен квартал, в който лицето
е заобиколено от хора, които му влияят отрицателно, или пък ако е свързан с негативни фактори, като домашно насилие или изоставяне. По този начин домът може
да има отражение върху физическото и психологическото състояние на лицето и да
е определящ фактор както за поведението на лицето преди и след извършване на
престъплението, така и за неговата реинтеграция.

К акви

могат да бъдат последиците?

По същия начин, както при семейството, наказателното производство може да има
сериозно отражение върху дома на обвиняемия или подсъдимия. Що се отнася до
емоционалната сигурност, която домът предоставя, наказателното производство би
могло да повлияе на поведението и емоционалното състояние на лицето и да има
пряко отрицателно въздействие върху отношенията му с останалите членове на неговото домакинство, и да доведе до проблеми в семейството с отражение върху
неговото психологическо равновесие и поведение.
Най-сериозно отражение върху връзката на обвиняемия или подсъдимия с неговия
дом има мярката задържане под стража. Тя лишава изцяло лицето от възможност
да живее, да посещава и да се грижи за дома си. Когато едно лице бъде задържано под стража, всички дейности по поддръжката на жилището му трябва да бъдат
поети от други лица. Това могат да бъдат хора, които живеят заедно с него, или
трети лица, ако обвиняемият или подсъдимият живее сам. В някои случаи, продължителното задържане може да бъде свързано с допълнителни разходи за поддръжка
на жилището, особено ако в този период в него не живеят други лица. Ако жилището остане необитавано за дълго време, съществува и опасност самото то да стане
обект на посегателство.
Наказателното производство може да доведе до опасност обвиняемият или подсъдимият да загуби своя дом. Това важи в особено голяма степен за лицата, които
не са собственици на имотите, в които живеят, а ги обитават на друго правно
основание. В подобни случаи наказателното преследване може да попречи на обвиняемия или подсъдимия да изпълни определени свои задължения, което, от своя
страна, да стане основание за прекратяване на правото на ползване на имота.
Например, ако обвиняемият или подсъдимият живее в студентско общежитие или
ползва служебно жилище, предоставено от работодателя, но трябва да прекъсне
следването си или да ползва неплатен отпуск поради наказателното производство,
той може да загуби правото си да ползва съответното жилище. Ако лицето ползва
жилище от общински или друг жилищен фонд, е възможно наказателното производство да е основание за прекратяване на правото на ползване. Аналогично, ако
лицето е наемател, производството може да доведе до прекратяване на договора за
наем. Ако жилището, в което живее лицето, е ипотекирано, наказателното производство може да възпрепятства редовното погасяване на вноските по кредита, което
да доведе до отнемане на имота.

Оценка на въздействието на наказателното производство върху ...
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Наказателното производство би могло да ограничи и възможностите на обвиняемия
или подсъдимия да си намери жилище и да създаде дом поради фактори като
финансова несигурност и свързаната с нея невъзможност за придобиване или наемане на жилище, или съответно възможност за наемане или придобиване на жилище единствено в „лош“ квартал, което допълнително намалява вероятността лицето
да се откъсне от средата, която благоприятства извършването на престъпления.
Възможно е и лицето да трябва да се лиши от елементарни удобства като мебели,
както и да бъде изгонено от имота по дискриминационни подбуди или предубеждения или от съображения за финансова несигурност, което да го превърне в бездомник.

К акво

е необходимо да се провери?

•

Къде живее в момента обвиняемият или подсъдимият?

•

Сам ли живее или с други хора? Кои са тези хора?

•

Собственик ли е на жилището, в което живее? Ако не, на какво правно основание живее в него?

•

Какви са отговорностите му по отношение на дома му и споделени ли са те с
други хора?

•

Ще може ли обвиняемият или подсъдимият да живее в дома си по време на
производството? Ако не, ще може ли да посещава дома си?

•

Каква е вероятността обвиняемият или подсъдимият да загуби дома си в резултат на наказателното производство?

К акво

казва съдът?

Мъж е обвинен за притежание на наркотици и е задържан
под стража. Два месеца по-късно той подава молба до съда
за налагане на по-лека мярка за неотклонение (домашен
арест или освобождаване под гаранция), тъй като приятелката
му е бременна и се очаква да роди след два месеца.
Прокурорът възразява срещу възможността за домашен арест,
като излага аргументи, че ако мярката ще се изпълнява в дома
на момичето, съществува риск тя да не приеме обвиняемия в дома си, а ако
се изпълнява в дома на обвиняемия, той вероятно ще я нарушава често, за да
посещава приятелката си. Съдът пренебрегва доводите на прокурора, освобождава обвиняемия и му налага мярка за неотклонение домашен арест, като
постановява мярката да се изпълнява в собствения му дом.
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Мъж е обвинен за сексуално посегателство и е задържан под
стража. Четири месеца по-късно той подава молба до съда
за налагане на по-лека мярка за неотклонение (домашен
арест или освобождаване под гаранция). Пред съда заявява,
че живее с баба си, баща си, приятелката на баща му, че се
грижи за баба си, която е много болна, както и че той и
роднините му са готови да заплатят за хотелска стая, в която
да бъде приложена мярката домашен арест. Прокурорът възразява, че обвиняемият е променял местоживеенето си многократно, както и че никога не е
живял в дома на баба си. Съдът решава, че мярката задържане под стража вече
не е необходима и освобождава ответника под гаранция, като отхвърля възможността за домашен арест, тъй като лицето не е в състояние да докаже, че има
постоянен дом, където мярката може да се приложи.

Допълнителна
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Общност

К акво

означава?

Общността е група от хора, които формират социална единица, живеят на едно
място или имат сходни характеристики. Последните могат да включват споделени
норми или ценности, религия или идентичност. Освен това общността се характеризира със социална сплотеност и може да бъде разглеждана като механизъм за
търсене на отговорност от членовете ѝ за техните действия, което повишава допълнително сплотеността и доверието. Особено важно е, че общността със своето
местоположение и членове, може да оказва влияние върху поведението на индивида, културата и склонността към престъпно поведение. По-конкретно общностите,
които предлагат добро качество на живот, структури за подкрепа и положителна
заобикаляща среда, имат възпиращ ефект по отношение на престъпното поведение,
за разлика от тези с преобладаваща престъпна култура.

Защо

е важно?

Както при семейството и дома, важността на общността произтича от нейния потенциал да влияе върху поведението на индивида. В положителен план общността може
да е източник на подкрепа, да създава усещане за единство, принадлежност и
социално включване, и да възпитава живеещите в нея на отговорност, изразяваща
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се в грижа за останалите членове, които може и да нямат връзка помежду си.
Негативна среда, от своя страна, би имала обратен ефект. Друг важен фактор е
ролята на общността като механизъм за изтърпяване на наказания без лишаване от
свобода. Пример за това са различните форми на възстановително правосъдие,
които изискват позитивна среда за превъзпитание и рехабилитация.

К акви

могат да бъдат последиците?

Поради силното влияние на общността, наказателното производство може да доведе до сериозни последици, свързани с начина, по който общността възприема факта,
че неин член е обвиняем или подсъдим за извършено престъпление. Производството
може да извади на светло данни за престъпното поведение на лицето, което да
доведе до осъдително и дискриминационно отношение към него, а оттам и до
социално изключване, депресия, а понякога и до рецидивизъм. Вероятността това
да се случи е особено голяма, ако обвиняемият или подсъдимият е живял в добра
и сплотена общност. Същевременно общността може и от нея се очаква да подкрепя лицето в процеса на рехабилитация, особено ако се стигне до наказание без
лишаване от свобода.
Въздействието на наказателното преследване върху отношенията на обвиняемия или
подсъдимия с общността зависи преди всичко от степента на информираност на
общността относно производството. Извън случаите, когато информацията се огласява
от медиите, съществуват и други канали, по които общността обикновено научава за
подобни събития. Честа практика е например при разследване представители на компетентните органи да посещават обвиняемия или подсъдимия и да уведомяват други
лица (съседи, колеги) относно целта на посещението, особено ако обвиняемият или
подсъдимият не е предварително уведомен за посещението и не бъде открит на
съответното място. В много такива случаи съобщение или призовка за обвиняемия
или подсъдимия може да се остави или връчи на други хора, намиращи се на същото място, или да се постави на видно място, където може да бъде видяна от всички.
Много често подобни съобщения и призовки съдържат достатъчно информация, въз
основа на която може да се заключи, че лицето е било търсено във връзка с наказателно производство.
Въздействието върху общността е още по-осезаемо, когато лицето бъде задържано
в присъствието на други хора. Има случаи, в които обвиняемите и подсъдимите се
задържат на работното им място или на друго обществено място в присъствието на
техни съседи, колеги или други хора, които ги познават.
Членове на общността на обвиняемия или подсъдимия могат да научат за наказателното производство срещу него в резултат на прякото си участие в разследването,
например ако са разпитвани като свидетели или призовани за участие в други
действия по разследването. Продължителното отсъствие на обвиняемия или подсъдимия без обяснение също може да породи съмнение сред неговите колеги, съседи или други лица, с които поддържа връзка.
Обикновено наказателното производство накърнява репутацията на обвиняемия или
подсъдимия в общността и води до загуба на доверие и ограничаване на социал-
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ните контакти. Тези последици често засягат и членовете на неговото семейство,
включително децата му, които могат да станат обект на враждебно или обидно
отношение от страна на съседи, колеги или съученици. В някои крайни случаи може
дори да се наложи обвиняемият или подсъдимият да напусне общността и мястото,
където живее – временно или за постоянно, за да избегне подобно неуважително
отношение.

К акво

е необходимо да се провери?

•

Къде живее обвиняемият или подсъдимият?

•

Какво е влиянието на общността върху него?

•

Има ли признаци, че обвиняемият или подсъдимият има силни връзки с общността?

•

Възприема ли се обвиняемият или подсъдимият за член на общността, в която
живее?

•

По какъв начин обвиняемият или подсъдимият контактува със своята общност и
ще се промени ли това в резултат на наказателното производство?

•

Ще може ли обвиняемият или подсъдимият лесно да се реинтегрира в общността и съществува ли риск от социално изключване?

К акво

казва съдът?

Мъж е обвинен за причиняване на лека телесна повреда.
Наказателното дело продължава около една година и завършва с оправдателна присъда. Обвиняемият подава иск за обезщетение, който аргументира с обстоятелството, че случаят е
станал известен на съседите му, които го обсъждали в негово
присъствие и в присъствието на бременната му съпруга.
Семейството се принудило да напусне дома си и да смени
местожителството си. По-късно се върнали в града, но се нанесли в апартамент
в друг район. Според обвиняемия дори след края на делото семейството не се
е чувствало сигурно в предишния си дом и никога не успяло да възстанови
връзките и отношенията с бившите си съседи и приятели. Съдът стига до извода, че претърпените вреди са по-тежки от обичайните в такива случаи и му
присъжда обезщетение в размер на 5 000 лв.
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Мъж е обвинен за грабеж и му е наложена мярка за неотклонение подписка (забрана за напускане на местоживеенето
без разрешение). Наказателното производство продължава
девет години и завършва с оправдателна присъда. Обвиняемият
подава иск за обезщетение, който аргументира с обстоятелството, че наред с всичко останало съседите и приятелите му
са започнали да го отбягват, а приятелката му го е напуснала.
Съдът намира иска за основателен по отношение на всички други претендирани
вреди, но не приема аргумента, свързан с отношенията на лицето със съседите
и приятелите му. Според съда, тъй като на обвиняемия не е била наложена
мярка за неотклонение задържане под стража, влошаването на отношенията с
неговите съседи и приятели не би могло да бъде счетено за пряка последица
от производството.
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Деца

К акво

означава?

В биологичен смисъл детето е индивид в ранните етапи на своето развитие, на
възраст до 13 години, когато започва процесът на съзряване, който го превръща в
млад човек. В юридически смисъл детето е индивид, който не е достигнал пълнолетие — възраст, която се определя от закона, при достигането на която индивидът
придобива правен контрол над своята личност. Детето също така може да се разглежда в контекста на отношенията между индивида и неговите родители, настойници, попечители, приемни родители или други лица, които имат права и задължения
да полагат грижи за него. Следователно детето е зависимо лице и се превръща във
важен фактор, ако срещу лицето, което се грижи за него, започне наказателно производство.

Защо

е важно?

Децата развиват у лицата, полагащи грижи за тях, чувство за отговорност и осмислят живота им по отношение на целите, които преследват. Освен това при отглеждането им следва да се отчитат множество допълнителни съображения като например образованието, бедността, въздействието на проблемните семейства, разликите
при отглеждане от родители или от приемни родители и т.н. В крайна сметка, след
като бъдат взети предвид факторите, свързани с живота и средата на обвиняемия
или заподозрения, значението на децата произтича от необходимостта да се преце-
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ни кое е най-добро за тях, а подобни съображения винаги имат неизбежно отражение и върху поведението и действията на обвиняемия или подсъдимия.

К акви

могат да бъдат последиците?

Наказателното производство срещу родител или настойник се отразява главно на
физическото и психологическото състояние на децата. Това се дължи основно на
обстоятелството, че отсъствието на родителя или настойника засяга развитието на
детето, тъй като го лишава от грижи, особено ако те се полагат само от един родител или настойник. Освен това, ако лицето е обвинено за домашно насилие и за
престъпление срещу детето, за детето става още по-трудно, тъй като то вероятно
ще трябва да участва в производството. Това може да предизвика стрес, отчуждение
или изолация, а може да породи и омраза и недоверие в системата на наказателното правораздаване, ако детето вярва, че тя е „отнела“ неговия родител или настойник. Подобен ефект може да стане причина за престъпно поведение в бъдеще.
В повечето случаи наказателното производство засяга по един или друг начин отношенията между обвиняемия или подсъдимия и неговите деца. Дори ако на лицето
не бъдат наложени строги ограничителни мерки, които биха могли да засегнат общуването му с децата, самият факт, че детето знае, че родителят му е обвинен в
извършването на престъпление, може да бъде травмиращ. Има редица начини, по
които детето може да научи за наказателното производство срещу своя родител: от
полицията или разследващите органи (особено ако детето бъде разпитано като свидетел или присъства на някои процесуални действия срещу родителя), от други
членове на семейството или роднини, от съседите, съучениците или други познати,
или от медиите. В много от тези случаи, освен личните възприятия на детето, враждебността на средата, в която то прекарва определено време (детска градина,
училище, училищни игри или игри с децата на съседи или приятели) също може да
има отрицателно въздействие.
Националните законодателства предвиждат различни мерки по отношение на децата
на обвиняемите и подсъдимите, особено когато наказателното производство по един
или друг начин ограничава възможността за полагане на грижи за децата. Когато
бъдат наложени по-тежки ограничителни мерки като задържане под стража, грижата
за децата обикновено се поема от другия родител или, в краен случай, от приемно
семейство или специализирана служба за деца в риск. Това в редица случаи може
да се отрази на развитието на детето, особено ако родителят не може да се грижи
за него в продължение на по-дълъг период от време. В допълнение винаги съществува риск от отчуждение, депресия и други негативни емоции както срещу обвиняемия или подсъдимия, така и срещу другите хора и институции, които участват в
този процес.
Когато обвиняемият или подсъдимият бъде задържан под стража, децата могат да
бъдат подложени на травмиращото преживяване от посещенията в местата за задържане. Особено ако липсват специално приспособени помещения за срещи с деца,
на децата се налага да стават свидетели на традиционните за тези места лоши
условия и депресираща атмосфера. Този ефект може да бъде още по-силен, когато
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обвиняемият или подсъдимият е задържан далеч от дома си и децата трябва да
пътуват на дълги разстояния, за да посетят своя родител.

К акво

е необходимо да се провери?

•

Има ли обвиняемият или подсъдимият деца? Ако да, колко големи са те?

•

Децата в близки отношения ли са с обвиняемия или подсъдимия?

•

Обвиняемият или подсъдимият единствен родител, полагащ грижи за децата, ли
е? Ако не, които са останалите лица, които се грижат за децата?

•

Ще ограничи ли наказателното производство възможността на обвиняемия или
подсъдимия да се грижи за децата си? Ако да, кой ще го замести (роднини,
приемни семейство, специализирана служба)?

•

Има ли детето специални нужди, които трябва да бъдат взети предвид?

К акво

казва съдът?

Жена е обвинена за притежание на наркотици и прокурорът,
който разследва случая, иска от съда да ѝ наложи мярка за
неотклонение задържане под стража, за да не извърши ново
престъпление. Адвокатът на обвиняемата възразява, че жената
се грижи за двегодишно дете и, въпреки че живее с родителите си и те ѝ помагат при отглеждането на детето, и двамата работят и не могат да полагат грижи за детето през деня.
Бащата на детето, който живее на друго място близо до дома им, също работи и не е в състояние да се грижи за детето. Въпреки тези аргументи прокурорът настоява обвиняемата да бъде задържана под стража, твърдейки че за
детето могат да се грижат неговите баба и дядо, и неговият баща. След като
разглежда фактите по делото, съдът стига до извода, че възражението на прокурора е необосновано и определя мярка за неотклонение домашен арест.
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Мъж е обвинен за присвояване на повече от 300 000 евро от
банковата сметка на свой клиент. Полицията го освобождава
срещу гаранция в размер на 10 000 лв., но той иска от съда
гаранцията да бъде изменена в подписка (забрана за напускане на местоживеенето без разрешение) или, като алтернатива,
да бъде намалена на 500 лева. Той аргументира искането си
с обстоятелството, че се грижи за три малки деца (на възраст
под 14 години) и че съпругата му няма постоянен доход. След като разглежда
делото съдът отхвърля молбата на обвиняемия с аргумента, че той не полага
грижи за децата си самостоятелно, а споделя тази отговорност със съпругата си,
въпреки че тя няма постоянен доход. Съдът също така отбелязва, че ответникът
е трябвало да прецени своите родителски отговорности, преди да извърши престъплението, и въпреки че е вярно, че децата се нуждаят от своя баща, действията му не го представят като добър родител, а дават лош пример, който би
могъл да повлияе отрицателно на децата в бъдеще.

Допълнителна
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Зависими от грижа лица

К акво

означава?

Зависимите от грижа лица са тези, които зависят от грижата на друг за своето лично
благосъстояние или за фактори като финансова издръжка, която покрива разходите
за обучение, подслон, или други основни потребности като храна и облекло. В
повечето случаи зависимите от грижа лица са членове на семейството, но най-общо
могат да включват индивиди като деца, съпрузи, възрастни родители или други
роднини, или лица с увреждания, зависими от грижата на друго лице. Много важно
е да се отбележи, че за да е налице отношението на зависимост между такова
лице и лицето, което полага грижи за него, характерът на връзката между тях е без
значение.

Защо

е важно?

Важността на зависимите от грижа лица се изразява в това, че те разчитат на друго
лице. Това поражда отговорност у полагащото грижи лице и може да бъде възпиращ
фактор по отношение на евентуално престъпно поведение. Освен това, отношенията между зависимите от грижа лица и лицата, които полагат грижи за тях, са такива, че обстоятелствата, които засягат едно от лицата, неизменно и пряко се отразяват и на другото лице. По-конкретно, ако за зависимото лице възникнат отрицателни
последици, като влошено здраве или тормоз, полагащото грижи лице ще трябва да
предприеме действия за тяхното преодоляване. Това може да доведе до финансови
затруднения или други отрицателни последици. По сходен начин, ако за полагащото
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грижи лице настъпят негативни последици, като загубата на работа или участие в
наказателно производство, това ще има пряко отражение върху зависимото от неговата грижа лице.

К акви

могат да бъдат последиците?

Наказателното производство може да има временно или трайно отражение върху
зависимото от грижа лице като лиши полагащото грижи и оказващото подкрепа лице
от възможността да прави това, което би довело до негативни последици за зависимото лице. Такъв би бил случаят, ако зависещото от грижа лице не е с състояние
да се обслужва само поради медицински проблем, физическо или умствено увреждане, като проблемът би бил утежнен допълнително, ако зависимото лице е дете,
което в повечето случаи се нуждае от постоянна родителска грижа. Освен това,
наказателното производство срещу обвиняемия или подсъдимия може да принуди
неговия съпруг или друг член на семейството да поеме задълженията и отговорностите на двама души, което би довело да емоционално, финансово и физическо
натоварване.
От икономическа гледна точка, наказателното производство може да засегне средствата, с които обвиняемият или подсъдимият разполага, за да се грижи за зависимото от грижата му лице. Ако в резултат на производството или на наложените
принудителни мерки, неговото финансово положение се влоши, това ще се отрази
пряко на начина, по който той полага грижи за зависимите от него лица. Много
често наказателното производство намалява приходите на обвиняемия или подсъдимия (например при временно отстраняване от работа или уволнение) или повишава
техните разходи (например при плащане на гаранция). Въпреки че в повечето случаи
тази финансова промяна е временна и след производството обвиняемият или подсъдимият може да си възстанови част от средствата, за времетраенето на производството той ще бъде лишен от тях и няма да може да ги ползва, за да полага грижи
за зависимите от него лица.
Мерките, които засягат свободата на движение на обвиняемия или подсъдимия,
могат да се отразят на начина, по който той се грижи за зависимите от него лица.
В много случаи грижата изисква физическото присъствие на полагащото грижи лице.
По-рестриктивните мерки, като задържането под стража, на практика елиминират
или значително ограничават физическото присъствие, което в много случаи може да
лиши лицето от възможност за полагане на грижи. Дори ако то бъде поставено под
домашен арест, а лицата, за които се грижи живеят заедно с него, забраната за
напускане на дома без разрешение (и времето, необходимо за получаването на
разрешение) много често са пречка за откликване на нуждите на зависимите лица,
особено в спешни случаи. Неспособността на заподозряното или обвиненото лице
да придружава зависимото лице при необходимост, когато то не може да се придвижва самостоятелно, е последица от повечето мерки, които ограничават свободата на движение, включително по-леките, като забрана за посещаване на определени
места, забрана за пътуване или забрана за живеене на определено място.
Не на последно място, производството може да има психологическо отражение
върху зависимото лице поради това, че вижда лицето, което полага грижи за него,
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в такава ситуация. Това важи с особена сила в случаите на силна връзка между
лицето, което зависи от грижата, и полагащото грижата лице, която може да бъде
подобна на тази между децата и техните родители.

К акво

е необходимо да се провери?

•

Полага ли грижи обвиняемият или подсъдимият за други лица? Ако да, кои са
тези лица?

•

По какъв начин обвиняемият или подсъдимият полага грижи за зависимите от
него лица?

•

Тази отговорност на обвиняемия или подсъдимия споделена ли е с други лица?
Ако да, кои са тези лица и какво е разпределението на отговорностите?

•

Ще може да обвиняемият или подсъдимият да продължи да полага грижи за
зависимите от него лица по време на производството? Ако не, кои лица могат
да поемат тази грижа?

•

Има ли особени обстоятелства при някои от зависимите лица (сериозно заболяване, увреждане)?

К акво

казва съдът?

Седемдесетгодишен мъж е обвинен за убийството на сина
си. Първоначално му е наложена мярка за неотклонение
подписка (забрана за напускане на местоживеенето без разрешение), но прокурорът иска от съда лицето да бъде задържано под стража. Обвиняемият възразява, че е единственият, който се грижи за съпругата си (която страда от исхемична болест на сърцето), 89-годишната ѝ майка и внучката си
(7-месечното момиченце на убития му син). Роднините на съпругата му живеят в чужбина и не са в състояние да окажат подкрепа. След инцидента обвиняемият продължава да се грижи за своята внучка, която е поверена на
грижите на семейството му от службата за закрила на детето. Обвиняемият
също така споделя своите притеснения, че съпругата му може да не е в състояние да се грижи за момиченцето сама и че то може да бъде изпратено в
приемно семейство. Съдът приема тези аргументи и отхвърля искането на
прокурора за задържане под стража.
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Мъж е обвинен за производство и разпространение на наркотици и е задържан под стража. След като прекарва шест
месеца в следствения арест, той подава молба до съда да му
бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, която да му
позволява да се грижи за своето дете с увреждания. Детето
е с диагноза церебрална парализа и е записано в специално
училище. След задържането на обвиняемия грижите за него
поемат родителите му, тъй като съпругата му работи в чужбина, за да осигурява пари за скъпото лечение. Обвиняемият обяснява също така, че родителите
му са осемдесетгодишни и физически не могат да полагат адекватни грижи за
детето. Прокурорът възразява срещу искането с аргумента, че към момента на
извършване на престъплението обвиняемият е знаел за увреждането на детето,
но това не го е възпряло от участие в незаконната дейност. Съдът отхвърля
молбата на обвиняемия с аргумента, че детето получава постоянни грижи, както
и че състоянието му не е специфично до степен, която да прави обвиняемия
единственото възможно лице, което да полага грижи за него.
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Работа

К акво

означава?

Трудовата заетост (работа) е отношението между работодател и служител, при което
служителят получава възнаграждение за работа, която извършва на определено
място в рамките на определено време, като изпълнява определени задачи и задължения. Трудовата заетост може да бъде временна или постоянна, на непълно или
пълно работно време. Трудовата заетост може да се осъществява и под формата
на самостоятелна заетост, като в този случай лицето самостоятелно и независимо
предлага своята работа и услуги. Освен това, трудовата заетост може да изисква
спазването на определено работно време, задължително присъствие на работното
място, определено ниво на квалификация или професионални умения, и задължения, свързани с пътуване.

Защо

е важно?

Трудовата заетост е пряко средство за задоволяване на основни потребности като
храна, подслон, достъп до здравеопазване и издръжка на индивида и неговото
семейство. В допълнение тя може да се разглежда като белег за социален статус,
който предоставя сигурност и увереност, лична изява и желание за успех, и постигане на цели. Тя може да има възпиращ ефект спрямо престъпното поведение.
При обвиняемите и подсъдимите трудовата заетост е и фактор за отговорно поведение и намалява риска от извършване на друго престъпление по време на производството.
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Работа

К акви

могат да бъдат последиците?

Последиците от наказателното производство за трудовата заетост на обвиняемия или
подсъдимия могат да бъдат значителни. Ако лицето не работи, наказателното преследване може да ограничи възможностите му да си намери работа. При кандидатстване за работа от лицето може да се изисква да посочи дали е осъждано в
миналото и дали има висящи наказателни производства, като наличието на такива
може да намали шансовете му да бъде наето. Дори когато лицето е с чисто съдебно минало, то може да стане обект на дискриминация, поради обществени предразсъдъци или възприятия за причините за воденото срещу него наказателно производство. Като пряка последица от това, лицето или няма да успее да си намери
работа, или ще си намери единствено нископлатена и вероятно неудовлетворяваща
го работа, с малки или никакви доходи, което ще се отрази на стандарта му на
живот и може да доведе до рецидив.
Ако обвиняемият или подсъдимият работи към момента на започване на наказателно производство, той може да не бъде в състояние да ходи на работа и да изпълнява своите задължения, което да доведе до прекратяване на трудовото правоотношение. Това би го лишило от доход и би ограничило възможността да си намери
работа в бъдеще, пораждайки депресия, стрес и създавайки предпоставки за прибягване до незаконна дейност, която да му позволи да издържа себе си и семейството си. Този сценарий е възможен, когато в резултат на производството обвиняемият или подсъдимият бъде лишен от възможност да изпълнява своите задължения.
Вероятността от това е най-голяма, когато спрямо лицето бъдат наложени мерки,
които ограничават свободата му на движение. Лицата, задържани под стража, или
тези под домашен арест, са практически лишени от възможност да ходят на работа, което в повечето случаи означава, че не могат да изпълняват служебните си
задължения. Дори когато обвиняемият или подсъдимият има възможност да работи
дистанционно, подобни мерки ограничават възможността за контакт с външния свят,
което също поставя под въпрос способността на лицето да изпълнява своевременно
и адекватно своите задачи. При налагането на по-леки мерки този ефект зависи от
естеството и динамиката на работата, за която е наето лицето. Налагането на забрана за пътуване например, ще се отрази в по-голяма степен на лицата, които пътуват
често по работа, и в по-малка степен на тези, чиито служебни задължения не са
свързани с пътуване.
Има и мерки, които могат директно да попречат на обвиняемия или подсъдимия
да изпълнява служебните си задължения. В някои страни обвиняемите и подсъдимите могат да бъдат отстранени от длъжност за срока на наказателното производство, особено ако са обвинени за престъпление по служба. Има и мерки, които
засягат специфични права на обвиняемите и подсъдимите, които на практика ги
възпрепятстват в изпълнението на служебните им задължения. Например, ако бъде
отнета шофьорска книжка или разрешително за носене на оръжие, а лицето работи като на шофьор или охранител, то автоматично губи възможността да продължи
да работи.
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трябва да се провери?

•

Работи ли обвиняемият или подсъдимият? Ако да, кои са основните му служебни задължения?

•

Има ли обвиняемият или подсъдимият предишни присъди, които биха могли да
се отразят на шансовете му за наемане на работа?

•

Има ли обвиняемият или подсъдимият репутацията на добър служител?

•

Наказателното производство ще възпрепятства ли обвиняемия или подсъдимия в
изпълнението на служебните му задължения?

•

Наказателното производство ще се отрази ли на шансовете на лицето да си
намери работа?

•

Съществуват ли варианти за алтернативна заетост?

К акво

казва съдът?

Мъж е обвинен за кражба и е задържан под стража. Един
месец по-късно той подава молба до съда с искане да му
бъде наложена по-лека мярка, като обяснява, че си е намерил работа, която ще му помогне да не извършва престъпления в бъдеще. Съдът разпитва като свидетел лицето, което е
предложило работа на обвиняемия, и то признава, че единствената пречка да наеме обвиняемия, е наложената мярка
за неотклонение задържане под стража. Съдът решава да замени мярката с
подписка (забрана за напускане на местоживеенето без разрешение), въпреки
че в миналото лицето вече е осъждано за сходни престъпления. Според съда
освобождаването на лицето ще му позволи да започне работа и ще му осигури постоянен доход, което ще го предпази от извършването на нови престъпления в бъдеще.
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Работа

Мъж е обвинен за измама и е задържан под стража. След 46
дни той подава молба до съда за налагането на по-лека
мярка, която ще му позволи да се върне на работа и да
издържа семейството си. Обвиняемият обяснява, че след като
е бил задържан, не е бил освободен от работа, а ползва
неплатен отпуск, за да оправдае отсъствието си. За това
време той не получава трудово възнаграждение и следователно не може да издържа семейството си. Той живее с бременната си приятелка,
на която се е наложило да си вземе отпуск по болест, за да се грижи за тригодишното им дете. За този период единственият постоянен доход на семейството са болничните, които получава приятелката на обвиняемия. Съдът стига
до заключението, че сложното семейно положение на ответника е достатъчна
причина той да бъде освободен от ареста, но отказва да приеме аргумента му
за връщане на работа и го поставя под домашен арест.
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Образование

К акво

означава?

Образованието може да се разбира като процес на усвояване на знания и информация в институционална среда или чрез самостоятелно обучение. То включва три
основни категории. Формалното образование включва училищата и други институции с йерархична структура (начални училища, гимназии и университети).
Неформалното образование включва усвояване на знания от практиката.
Практическото обучение разчита на черпенето на познания от дома, средата или
работата.

Защо

е важно?

Образованието предоставя знания и оформя възгледи, които се базират на информация. То има пряко отражение върху избора на индивида и действията му в различни ситуации, включително при вземането на решения за участие в престъпна
дейност. Ако едно лице участва в извършването на престъпления, това ще има пряко
въздействие върху възможността му да получи или да завърши своето образование,
а на по-късен етап може да се отрази негативно и върху развитието му в житейски
план. Образованието е важно както за индивида, така и за обществото. За индивида неговата стойност се корени в потенциала му да повлияе на личностното развитие, да насърчи самостоятелността, граденето на кариера и постигането на професионален успех. За обществото то допринася за формирането на пълноценни членове на обществото и насърчава икономическото и социално развитие.
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Образование

К акви

могат да бъдат последиците?

Най-пряката последица на наказателното производство е възможността обвиняемият
или подсъдимият да не успее да продължи или да завърши своето образование. Ако
лицето е ученик, то може да срещне трудности и да не завърши средното си образование, което е минимално изискване за намиране на по-добра работа. Ученикът
може да бъде лишен от възможност да посещава учебните занятия, особено ако
учи в едно населено място, а наказателното производство се води в друго населено
място. Наказателното производство може да засегне образованието на индивида и
от гледна точка на неговите планове за бъдещето. По-конкретно, едно лице, което
желае да учи в университет, може да бъде лишено от възможността да направи това
или да се реализира професионално в избраната сфера.
От правна гледна точка, наказателното производство не се явява формална пречка,
която възпрепятства възможността на обвиняемия или подсъдимия да започне, продължи или завърши своето образование. На практика обаче много от принудителните мерки, които се налагат на обвиняемия или подсъдимия в хода на производството, могат да засегнат неговото образование. Мерките, които ограничават свободата на движение (задържане под стража, домашен арест или забрана за пътуване)
могат да възпрепятстват посещението на учебни или други занимания, което, от своя
страна, да затрудни усвояването на учебното съдържание и да доведе до неуспешно полагане на изпити и незавършване на съответната степен на образование.
При някои форми на образование дългото отсъствие от занятия може да бъде причина за недопускането на студент до явяване на изпит или за временно, или окончателно прекратяване на следването или обучението. Много образователни институции изискват редовно посещение от обучаваните лица и отсъствията могат да имат
негативни последици за тези, които не спазват правилата.
В някои случаи обвиняемият или подсъдимият може да понесе и финансови загуби
от прекъсването на обучението си, например при лишаване от стипендия, невъзстановяване на предварително платени такси, финансови санкции и т.н.
В зависимост от формата на обучение, ранното отпадане от образователния процес
може да доведе до някои пречки за повторното включване (например непризнаване
на завършени степени и необходимост от започване на обучението отначало).
Понякога това може да обезсърчи лицето и то да не продължи своето образование
след края на производството.
Не на последно място, причина за прекъсване на образованието могат да бъдат
допълнителните разходи, които обвиняемият или подсъдимият трябва да заплати във
връзка с наказателното производство. Например, ако е необходимо лицето да внесе
гаранция, то може да бъде лишено от финансова възможност да плати таксите за
своето образование или да покрие други, свързани с него, разходи (за студентско
общежитие, пътни разходи, разходи за учебници и други помагала).
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е необходимо да се провери?

•

С какво образование е обвиняемият или подсъдимият?

•

Записан ли е обвиняемият или подсъдимият в образователна институция (училище, университет, професионално обучение)? Ако да, как протича образователният процес (място, продължителност, задължения за присъствие, изпити, финансови условия)?

•

Ще възпрепятства ли наказателното производство обвиняемия или подсъдимия
да завърши образованието си? Ако да, ще може ли обвиняемият или подсъдимият да продължи образованието си след приключване на производството?

К акво

казва съдът?

Млад мъж е обвинен в умишлен палеж и е задържан под
стража. Една седмица по-късно той подава молба за налагане
на по-лека мярка за неотклонение, тъй като посещава задочна форма на обучение в гимназия, за което предварително е
заплатил всички необходими разходи. Според обвиняемия
задържането му е пречка за посещаване на учебните занятия,
което според правилата на училището ще доведе до изключването му и до загуба на платените такси. Прокурорът възразява с аргумента,
че обвиняемият учи задочно и наказателното производство няма да засегне
образованието му, още повече че училището е в лятна ваканция, а производството най-вероятно ще приключи до началото на следващата учебна година.
Съдът освобождава обвиняемия под гаранция в размер на 3 000 лв., като отбелязва, че обстоятелството, че той е записан във форма на обучение, демонстрира желанието му да подобри своето образование.
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Образование

Осемнадесетгодишно момче е обвинено за притежанието на
наркотици. В началото на разследването обвиняемият е
задържан под стража, но един месец по-късно подава молба
до съда с искане за налагане на по-лека мярка, която да му
позволи да се дипломира. Прокурорът възразява, че този
факт е неотносим към делото. Адвокатът на обвиняемия
подчертава, че момчето е ученик последна година в гимназията и че оставането в ареста ще му попречи да се яви на матура и да се
дипломира, като подчертава, че ответникът живее с родителите си, които са
се съгласили да гарантират участието му в производството, ако съдът разреши
поставянето му под домашен арест. Съдът решава да остави ответника в ареста с аргумента, че тези житейски обстоятелства не са достатъчна гаранция, че
той няма да се укрие.
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Имуществено състояние

К акво

означава?

Имущественото състояние на едно лице се определя от неговите доходи и разходи.
Доходите са средствата, които то получава – обикновено на редовни интервали – от
работа или инвестиции. Доходът може да бъде трудово възнаграждение, социална
помощ, пенсия, стипендия и т.н. Разходите включват всички средства, които лицето
разходва, за да живее и да издържа своето домакинство, като те включват и разходите на членовете на това домакинство като съпруг, деца, възрастни родители или
лица с увреждания. Те могат да бъдат под формата на наем за жилище и средства
за прехрана, образование, здравеопазване, транспорт, заеми и т.н. Обвиняемите и
подсъдимите се намират в ситуация, която може да наложи допълнителни разходи,
пряко свързани с определена мярка (гаранция, запор на активи) или свързани със
самото производство (пътни разноски, адвокатски хонорари, възнаграждение на
лица, които полагат грижи за зависими лица).

Защо

е важно?

Доходът е източник на средства, които могат да се ползват за посрещането на разходи. Той помага на лицата в съставянето на бюджет, управляването на финансите,
планирането на бъдещето по начин, който гарантира стабилност, и приоритизирането на потребностите. Доходите на обвиняемите и подсъдимите имат значение и за
наказателното производство, доколкото от тях зависи организирането на защитата. За
тази категория лица доходът не само влияе пряко върху способността им да участ-
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ват ефективно в производството, но засяга и аспекти извън него. Тези аспекти са
важни, доколкото лицето трябва да бъде в състояние да предвиди разходите и да
ги приоритизира, за да вземе правилни финансови решения и да бъде в състояние
да ги посрещне.

К акви

могат да бъдат последиците?

Наказателното производство може да възпрепятства получаването на доход от обвиняемия или подсъдимия, ако той например не може да работи или да изпълнява
служебните си задължения. Такъв би бил случаят, в който на лицето е наложена
принудителна мярка, която ограничава свободното му движение, в резултат на което
то не може да ходи на работа.
Наказателното производство може да възпрепятства достъпа на лицето до настоящи
или бъдещи източници на доход, поради невъзможност то да отговори на определени критерии. Такъв е случаят, когато заеманата позиция изисква доверие, а наказателното производство се отразява негативно на доверието на трети страни спрямо
обвиняемия или подсъдимия, а оттам – и на реалния или потенциален доход на
лицето. В някои страни има дори законодателни ограничения на правото на лицата,
които са обект на наказателно производство, да заемат определени длъжности или
позиции.
В много страни законът позволява обвиняемият или подсъдимият да бъде отстранен
от работа за времетраенето на производството, особено когато обвинението е за
престъпление по служба.
Обикновено законът предвижда механизми, чрез които обвиняемият или подсъдимият може да си възстанови загубените доходи изцяло или частично. Така например
сумата, депозирана като гаранция, се възстановява, освен в случай на нарушение
на условията на гаранцията. В повечето случаи обаче, възстановяването на загубения
доход е възможно на по-късен етап от производството или едва след неговото приключване. Дотогава лицето остава лишено от тези средства и може да се нуждае
от допълнителни такива за покриване на разходите си (например заем, за който е
дължима лихва).
Наказателното производство може да доведе до по-високи разходи, тъй като може
да се наложи пътуване до съда, заплащане на адвокатски хонорари, внасяне на
гаранция, както и заплащане на възнаграждение на лицата, които полагат грижи за
зависими от обвиняемия или подсъдимия лица по време на производството, или на
разходи, свързани с алтернативни източници на финансиране за покриване на нереализирания доход. Освен това, разходите могат да не бъдат парични, а да засегнат
шансовете на лицето за бъдеща трудова заетост, да доведат до разпадане на семейството или да увредят отношенията на лицето с общността.
Като цяло между доходите и разходите има пряка връзка, тъй като доходите пряко
определят ефективността, с която се управляват разходи. Така наказателното производство, като засяга способността на лицето да получи доход, се отразява и на
възможностите, с които то разполага, за покриване на своите разходи.
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е необходимо да се провери?

•

Има ли обвиняемият или подсъдимият редовен доход? Ако да, кои са основните му източници?

•

Какъв е средният му месечен доход?

•

Ще се отрази ли наказателното производство върху възможността на обвиняемия
или подсъдимия да получава доходи? Ако да, каква част от редовния му доход
ще бъде засегната?

•

Ще може ли обвиняемият или подсъдимият да си възстанови изгубения доход?
Ако да, при какви условия?

•

Какви ще са разходите за наказателното производство на обвиняемия или подсъдимия?

•

Ще могат ли обвиняемият или подсъдимият и останалите членове на домакинството му да покрият всички или част от разходите, свързани с производството?

К акво

казва съдът?

Мъж е обвинен за изнудване и освободен под гаранция в
размер на 5 000 лв. Обвиняемият облажва наложената мярка
и иска от съда намаляване на първоначално определения от
полицията размер. Той посочва, че е безработен и се грижи
за малолетния си син (на възраст под 14 години), за съпругата
си и за нейната майка. След като разглежда делото, съдът
приема доводите на обвиняемия, че първоначално определеният от полицията размер на гаранцията е прекомерен и не съответства на
имущественото му положение. Същевременно съдът заключава, че тъй като
възрастта и здравословното състояние на обвиняемия не е пречка той да работи, вината за финансовото положението, в което се намира, е частично негова.
Въз основа на тези съображения съдът потвърждава гаранцията, но намалява
размера ѝ от 5 000 на 1 500 лв.
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Мъж е обвинен за отвличане, извършено в съучастие с други
две лица, едното от които е негов брат. Полицията определя
гаранция в размер на 3 000 лв., но обвиняемият я обжалва
пред съда, като посочва, че сумата е твърде висока и няма
да успее да я събере в рамките на законоустановения срок
от седем дни. Той обяснява, че месечното му трудово възнаграждение е в размер на 420 лв., че не притежава собственост или спестовни влогове, както и че е изтеглил заем в размер на 7 000 лв.,
който изплаща на месечни вноски в размер на 140 лв. Обвиняемият отбелязва
и обстоятелството, че другият обвиняем по делото е неговият брат, което допълнително намалява шансовете му да получи финансова подкрепа от семейството
си. След като разглежда делото, съдът отхвърля молбата на обвиняемия и заключава, че той е млад мъж, необвързан, който работи, т.е. грижи се единствено
за себе си, без да издържа деца или болни роднини.

Допълнителна
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Социален живот

К акво

означава?

Социалният живот обхваща междуличностните отношения на индивида с хората в
неговото най-близко обкръжение и в обществото. Социалният живот е това, което
човек прави в свободното си време — самостоятелно или организирано – за забавление, развлечение или удоволствие. В индивидуален план дейностите са разно
образни и се определят от личните интереси на индивида. Много развлекателни
дейности се организират от публични институции, частни организации или неформални групи, като могат да бъдат безплатни или платени. От съдържателна страна
тези дейности могат да бъдат образователни, творчески, културни, спортни и т.н.

Защо

е важно?

Социалният живот на индивида извън неговата работа и времето, което посвещава
на семейството си, е важен за поддържането на житейския баланс, личностното
развитие, преодоляването на стреса, подобряването на социалното взаимодействие и
комуникацията, и общото развитие на социалните умения. Той предоставя възможност на индивида да се запознава с нови хора, да развива нови интереси и да
усвоява нови умения, наред с редица други ползи, които имат цялостно благотворно
въздействие върху неговото благосъстояние. Социалният живот неутрализира редица
негативни аспекти като социална изолация, фактори, свързани със стреса, и начина,
по който те влияят на психическото и физическото благосъстояние на индивида.
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К акви

могат да бъдат последиците?

Въздействието на наказателното производство в този случай зависи до голяма степен
от интензивността на социалния живот на обвиняемия или подсъдимия.
Непосредственият ефект на наказателното производство върху социалния живот на
обвиняемите и подсъдимите е тяхната ограничена възможност да продължат да
участват лично в социални дейности, поради наложените им принудителни мерки.
Такъв е случаят, когато лицето не може да присъства на събития, поради това, че
е задържано под стража, поставено е под домашен арест, наложена му е забрана
за пътуване, присъствието му е необходимо за провеждане на следствени действия
и т.н. Това е непосредственият ефект на повечето принудителни мерки, които ограничават свободата на движение (задържане под стража, домашен арест), а в някои
случаи – и на тези, които засягат имущественото състояние (гаранция), особено
когато финансовите ресурси, необходими за изпълнение на мярката, са за сметка
на социалния живот на лицето.
Обвиняемият или подсъдимият може да бъде лишен от възможността за участие в
някои групови дейности или, дори когато това не е така, той може да стане обект
на дискриминация от страна на останалите членове на групата. Възможно е също
лицето да се изолира поради чувство на срам или от страх от осъдително отношение. Подобни негативни нагласи могат да породят желание за самоизолация или
неприязън към системата на наказателното правосъдие, която е засегнала социалния
живот на лицето, който до този момент е бил източник на позитивизъм.
В допълнение следва да бъде отчетен и фактът, че производството може да засегне
социалния живот на едно лице и по причини, които не са пряко свързани с наложените принудителни мерки. Има много примери за лица, които за първи път се
сблъскват със системата на наказателното правосъдие, при които личните им емоционални възприятия за социалната среда се променят. Обвиняемите и подсъдимите често изпадат в състояние на страх, безпокойство и чувство на срам, което ги
прави по-затворени и необщителни. Има множество примери за обвиняеми и подсъдими, които умишлено ограничават социалните си контакти, защото се страхуват
от потенциално негативно отношение или се притесняват, че могат да бъдат разпитвани за хода на делото. Този ефект се засилва с времето и колкото по-дълго продължи производството, толкова по-голямо е това въздействието върху живота на
лицето.
Социалният живот на обвиняемите и подсъдимите може да пострада и от негативната реакция на техния собствен социален кръг, който в много случаи ще се опита
да ги изолира преднамерено, за да защити собствената си почтеност. Това е особено валидно в случаи, в които поради една или друга причина, наказателното
производство стане достояние на обществеността.
На последно място, практиката показва, че независимо от обстоятелството, че въздействието на производството върху социалния живот на обвиняемия или подсъдимия обикновено е по-маловажно в сравнение с други негативни последици, в много
случаи то е най-трудно преодолимо. Има примери, които показват, че обвиняемият
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или подсъдимият никога не успява да възстанови социалното си положение след
края на производството, въпреки че е бил оправдан.

К акво

е необходимо да се провери?

•

Участва ли обвиняемият или подсъдимият в някакви социални дейности? Ако да,
какви са тези дейности и какво е участието на лицето в тях?

•

Практикува ли обвиняемият или подсъдимият някакви организирани социални
или други дейности в групова среда? Ако да, какво е естеството на тези дейности (място на провеждане, честота, финансови условия)?

•

Ще се отрази ли производството на възможността обвиняемият или подсъдимият да продължи участието си в социални или други развлекателни дейности след
края на производството?

К акво

казва съдът?

Мъж е обвинен за участие в организирана престъпна група,
която се занимава с трафик на хора. Първоначално той е
задържан под стража, а девет месеца по-късно е освободен
под гаранция. Досъдебното производство продължава над три
години, като впоследствие е прекратено, тъй като прокуратурата не успява да внесе обвинителен акт в съда. След като
разследването приключва, обвиняемият подава в съда граждански иск за обезщетение за претърпени по време на производството вреди.
В своя иск той сочи, че в резултат на наказателното преследване е престанал
да практикува любимия си спорт (бодибилдинг), в който е имал високи постижения и дори е участвал в международни състезания. В периода, в който прекарва в следствения арест, той е бил лишен от възможността да тренира и не
е могъл да спазва подходяща диета. В резултат на това, след като е освободен,
той решава да се откаже от спорта. След като разглежда делото, съдът заключава, че искът е основателен и присъжда обезщетение в размер на 80 000 лв.
за претърпените вреди, включително за прекратяването на спортната кариера.
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Мъж е обвинен за набедяване и му е наложена мярка за
неотклонение подписка (забрана за напускане на местоживеенето без разрешение). Делото продължава около две години
и завършва с оправдателна присъда. След края на производството обвиняемият подава граждански иск за обезщетение
за претърпените по време на производството вреди.
Последните включват както личните му чувства (депресия,
стрес и страх), така и социална изолация и прекратяване на отношенията му с
приятели и съседи. След като разглежда делото, съдът приема аргументите,
свързани с претърпените по време на производството психологически вреди.
Същевременно съдът отхвърля аргументите на лицето, свързани със социалната
му изолация, отбелязвайки, че няма доказателства, че социалната изолация е
пряка последица от производството срещу него, а не е резултат от поведението на лицето. В резултат на това съдът присъжда единствено 3 000 лв. обезщетение за претърпените психологически щети и отхвърля иска в останалата му
част.
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Медийно отразяване

К акво

означава?

Излагането на обвиняемия или подсъдимия на вниманието на медиите е следствие
на медийното отразяване, което дава гласност на наказателното производство чрез
публикации във вестниците, репортажи по телевизията и статии в онлайн издания и
в други медии, които достигат до широка аудитория чрез средствата за масова
комуникация. То засяга информацията за производството, която се споделя с
обществеността, и може да включва подробности за обвиняемия или подсъдимия,
за извършеното престъпление или за хода на производството.

Защо

е важно?

Отчитането на фактора на поставянето на обвиняемия или подсъдимия в центъра
на медийното внимание е важно, доколкото е свързано с разкриването на свързана
с лицето информация и обстоятелства, които то не винаги желае да стават публично достояние. Въпреки че личните предпочитания на обвиняемия или подсъдимия
по отношение на вниманието на медиите към него са без значение, освен в случаите на деца, медийното внимание би могло непреднамерено да засегне положението, в което се намира лицето. Въз основа на огласените в медиите подробности,
обществеността може да си състави предубедено мнение, което да засегне презумпцията за невиновност. Такива публикации могат да повлияят на отношението на
обществеността към обвиняемия или подсъдимия и да създадат затруднения по
отношение на стандарта му на живот или на реинтеграцията, особено ако по-късно
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е признат за невинен, обвинението е оттеглено или лицето бъде осъдено условно
или на наказание без лишаване от свобода.

К акви

могат да бъдат последиците?

Наказателните производства често привличат силно медийно внимание и са от особен интерес за общността, от която произлиза обвиняемият или подсъдимият, или
в която се води производството.
Ефектът на медийното отразяване се определя от различни фактори: начинът, по
който обвиняемият или подсъдимият се представя в медиите, обемът и естеството
на оповестената информация, както и известността на лицето в общността. В много
случаи огласяването на информация за обвиняемия или подсъдимия уврежда неговата репутация в общността, особено когато лицето е известно и може лесно да
бъде разпознато. В малки общности, в които повечето хора се познават, публикуването на информация за производството може да има сериозни негативни последици
за социалното положение на лицето и неговото семейство.
Медийното отразяване често представлява вмешателство в личната сфера на обвиняемия или подсъдимия, тъй като наред с пряко свързаната с производството информация, обществено достояние стават и несвързани с делото данни за личния живот
на лицето. Те могат да включват информация за гражданското състояние на лицето,
за професионалната му реализация, имущество и т.н. Начинът, по който медиите
интерпретират тази информация, може да формира определени нагласи сред
обществеността, което да породи негативно отношение към обвиняемия или подсъдимия и към членовете на неговото семейство.
Негативните последици на медийното отразяване могат да бъдат особено силни, ако
бъдат отразени конкретни процесуални действия с участието на обвиняемия.
Публикуването на снимки или видео материали от действия като задържане, обиск
или разпит могат да уронят репутацията на лицето и да го поставят в унизително
положение пред обществеността.
Отделно от публичното огласяване на информация за личния му живот, обвиняемият или подсъдимият често търпи последиците от медийното внимание под формата
на чувство за вина и срам, които засягат неговото психическо състояние или потенциална реинтеграция. Медийното внимание има в голяма степен негативно отражение и върху семейството и близките, които може да получат подкрепа, но също така
може да станат обект на дискриминация и изолация от общността. Медийният
интерес може да засегне в значителна степен перспективите за бъдещето на обвиняемия или подсъдимия (образование, трудова заетост, политическа кариера), тъй
като информацията остава в публичното пространство и е лесно достъпна в продължение на дълъг период от време.
Не на последно място, огласяването на информация за обвиняемия или подсъдимия
може да превърне както него, така и членовете на семейството му в обект на дългосрочен медиен интерес, повишавайки допълнително стреса, на който са изложени.

Оценка на въздействието на наказателното производство върху ...
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е необходимо да се провери?

•

Каква информация относно наказателното производството е огласена публично?
Позволява ли тя обвиняемият или подсъдимият да бъде идентифициран?

•

Оправдано ли е огласяването на информация за наказателното производство от
гледна точка на публичния интерес?

•

Медиите информирани ли са предварително за времето и мястото на процесуалните действия срещу обвиняемия или подсъдимия (задържане, разпит, съдебни
заседания)? Ако да, разрешено ли е на медиите да снимат или да заснемат
видеоматериал?

•

Правили ли са представители на компетентните органи изявления пред медиите,
в които коментират случая?

•

Публична фигура ли е обвиняемият или подсъдимият? Ако да, какво е отношението към него?

К акво

казва съдът?

Мъж, който работи като ръководител на отдел в общинска
администрация, е обвинен в престъпление по служба, арестуван е, а 24 часа по-късно му е наложена мярка за неотклонение подписка (забрана за напускане на местоживеенето без
разрешение). Около една година по-късно разследването е
прекратено, докато все още е в досъдебна фаза, и мярката
за неотклонение е отменена. В началото на разследването
случаят се отразява широко от местните медии. Някои от медийните публикации
включват инициалите на обвиняемия и позицията, която той заема в общинската администрация, което позволява неговата самоличност да стане широко
известна сред местната общност. След като разследването приключва, лицето
подава граждански иск за обезщетение за претърпени вследствие на производството вреди. Съдът разглежда и му присъжда обезщетение в размер на 10 000
лв., като изрично отбелязва, че размерът му е по-висок от обичайния поради
медийния интерес към делото, който е имал сериозно негативно отражение
върху репутацията на обвиняемия, неговата самоувереност и отношенията му
със семейството и приятелите му.
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Мъж е обвинен в убийство и задържан под стража. Три месеца по-късно съдът го освобождава под гаранция. Делото
продължава над десет години и завършва с оправдателна
присъда. Обвиняемият подава иск за обезщетение за претърпени вследствие на производството вреди, като подчертава
наред с останалото, че медиите разгласяват информация за
делото и повдигнатите срещу него обвинения. След като разглежда делото, съдът намира иска на обвиняемия относно разгласяването на
делото в медиите за основателен, но отказва да му присъди по-високо обезщетение. Съдът стига до извода, че претърпените от ответника вреди вследствие
на производството са обичайната последица от всяко наказателно производство.
Що се отнася до разгласяването в медиите, съдът признава, че случаят наистина е станал обществено достояние, но счита, че няма доказателства, че делото
се е отразило негативно на личния живот, семейните връзки и професионалната реализация на лицето.
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К акво

означава това?

Политическото участие обикновено се дефинира като действията на гражданите в
сферата на политиката. Участието на хората в политическите процеси и изразяването на мнения по политически въпроси може да има различни форми, например
участие в избори (в качеството на гласоподавател и/или кандидат), участие в демонстрации, изнасяне на речи или правене на политически обръщения, подписване на
петиции, работа на доброволни начала и т.н. То може да включва политически или
социален активизъм, който, от своя страна, се дефинира като усилията за насърчаване, направляване или подкрепа за промени в социалната, политическата, икономическата, екологичната и други сфери на обществения живот.

Защо

е важно участието в политическия живот?

Възможността за политическо участие е основно право в много страни, което създава условия за самостоятелно действие и вземане на решения от страна на индивида. Тя също така предоставя на индивида шанс за включване и участие в процес
или система, която би могла да има въздействие върху собствения му живот. Освен
това политическото участие изгражда усещане за отговорност и създава единство
между хора, които споделят еднакви възгледи, идеи или политически убеждения.
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К акви

могат да бъдат последиците?

Наказателното производство може да засегне участието в политическия живот на
обвиняемия или подсъдимия основно като го лиши от правото на такова участие.
В повечето случаи, този ефект не се дължи на изрична законова забрана, а е
последица от наложените на обвиняемия ограничения в хода на производството.
Като цяло наказателното производство само по себе си не е основание обвиняемият или подсъдимият да бъде лишен от избирателни права при провеждането
на избори или референдуми. Независимо от това, принудителните мерки, които
могат да бъдат наложени на такова лице в рамките на производството, могат да
имат такъв ефект. Един от примерите за това е задържането под стража.
Задържаните лица, които все още не са осъдени, имат правото да гласуват в
повечето страни по света, но далеч не винаги се създават адекватни условия за
това. На задържаното лице може да бъде позволено да гласува, но липсата на
избирателна секция в мястото на задържане на практика означава, че то няма да
има възможност да упражни своето право на глас.
Всички принудителни мерки, които ограничават свободата на движение на обвиняемия или подсъдимия, въпреки че не лишават пряко лицето от избирателни
права, могат да създадат трудности, поради които то да предпочете да не ги
упражни. Например, задържаните под домашен арест трябва да поискат и да
получат разрешение за напускане на мястото на изпълнение на мярката, за да
могат да отидат до избирателната секция. Такова действие могат да имат и мерките за забрана за пътуване или напускане на населеното място, ако избирателната секция се намира в населено място в периметъра на наложената забрана.
Правото на обвиняемия или подсъдимия на участие в политическия живот като
кандидат за изборна длъжност също може да бъде засегнато от воденото срещу
него наказателно производство. Макар че в повечето страни производството не е
формална пречка за участието в избори (а в някои държави изборите дори предоставят имунитет срещу наказателно преследване), практиката показва, че в много
случаи лицето само решава да се откаже от участие или политическата партия
оттегля номинацията му, за да избегне евентуалните негативни последици на наказателното производство върху изборния резултат. Въпреки че това не се случва
често, подобен ефект се наблюдава и по отношение на членството или заемането
на ръководен пост в политическа партия.
Същото важи и за участието на обвиняемия или подсъдимия в политическия
живот извън изборите (членство или предоставяне на финансова подкрепа на
политическа партия, работа като доброволец или участие в кампании).
Наказателното производство само по себе си не е пречка за такова участие, но
принудителните мерки, които могат да бъдат наложени на лицето, могат да ограничат възможността му за принос, чрез личен труд или финансово, към политическата кауза, с която е ангажиран.

Оценка на въздействието на наказателното производство върху ...

К акво

49

е необходимо да се провери?

•

Член ли е обвиняемият или подсъдимият на политическа партия или организация?
Ако да, каква е ролята му в нея?

•

Ако предстоят политически избори, регистриран ли е обвиняемият или подсъдимият като кандидат в тях?

•

Ако предстоят политически избори, ще може ли обвиняемият или подсъдимият
да упражни правото си на глас, ако наказателното производство не е приключило?

•

Ще ограничи ли наказателното производство възможността за участие на обвиняемия или подсъдимия, чрез личен или финансов принос, в политическия живот?

•

Политическа фигура ли е обвиняемия или подсъдимия? Ако да, какви са обществените нагласи по отношение на политическата му кариера?

К акво

казва съдът?

Мъж е обвинен за присвояване на публични средства. Делото
продължава четири години и половина и завършва с оправдателна присъда. След това обвиняемият подава иск за обезщетение за претърпените вследствие на производството вреди.
Според него тези вреди включват негативното отражение на
делото върху политическата му кариера. Преди началото на
производството лицето е било номинирано за кандидат за
общински съветник, но след повдигане на обвинението кандидатурата му е
оттеглена. След като разглежда делото, съдът стига до заключението, че наказателното производство срещу ответника се е отразило основно върху политическата му кариера. Той успява да съхрани отношенията си със своето семейство
и приятели, но доверието сред членовете на издигналата го политическа сила е
сериозно компрометирано, номинацията му за кандидат за общински съветник
в предстоящите избори е оттеглена и това практически е поставило край на
политическите му амбиции. Като обезщетение за тези претърпени вреди, съдът
присъжда сума в размер на 15 000 лв.
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Мъж е обвинен за неправомерни разпоредителни действия с
публична собственост, като за срока на производството, което
продължава три години и половина, му е наложена мярка за
неотклонение подписка (забрана за напускане на местоживеенето без разрешение). След края на наказателното дело
обвиняемият е оправдан и подава граждански иск за обезщетение за вреди, претърпени в резултат на воденото срещу
него наказателно производство. Той твърди, че наред с други неща производството е засегнало политическата му кариера. След като разглежда делото, съдът
отхвърля иска, стигайки до извода, че няма доказателства за членство на ответника в политическа партия и изключването му от нея, както и за това, че той
е кандидатствал за членство, което впоследствие му е било отказано във връзка
с воденото срещу него наказателно производство. В резултат на това съдът му
присъжда обезщетение от 4 000 лв. единствено за претърпения емоционален
стрес и накърнената му репутация.
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Районен съд по ЧНД № 242/2018
Пазарджик
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=PPILyYtTbFw%3D
Апелативен
съд Пловдив

ЗАВИСИМИ
ОТ ГРИЖА
ЛИЦА

СЪДЕБЕН АКТ

Определение № 588/03.10.2017 г.
по апелативно частно наказателно дело
№ 533/2017
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=e5fNX%2FWk8CE%3D

Определение от 28.03.2017 г.
по апелативно частно наказателно дело
Окръжен съд № 167/2017
Сливен
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=O1H5a2zrgWI%3D
Определение № 115/03.07.2017 г.
Районен съд по ЧНД № 246/2017
Поморие
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=7DPd5dJC1bs%3D
Определение № 2168/01.11.2017 г.
Районен съд по ЧНД № 4975/2017
Варна
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=HACXDdt7QVQ%3D
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ГЛАВА

СЪД

Апелативен
съд Пловдив
ОБРАЗОВАНИЕ

СЪДЕБЕН АКТ
Определение № 476/17.07.2018 г.
по апелативно частно наказателно дело
№ 413/2018
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=lRFpYnmiLBs%3D

Определение № 156/07.03.2018 г.
по апелативно частно наказателно дело
Окръжен съд № 139/2018
Кюстендил
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=5leSdRQCWss%3D

Определение № 177/23.01.2017 г.
Районен съд по ЧНД № 282/2017
Варна
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=4NOQXVMX81c%3D
ИМУЩЕСТВЕНО
СЪСТОЯНИЕ
Определение № 546/02.11.2017 г.
Окръжен съд по ЧНД № 616/2017
Сливен
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=llS62m9pPiI%3D
Софийски
градски съд
СОЦИАЛЕН
ЖИВОТ

МЕДИЙНО
ОТРАЗЯВАНЕ

Решение № 6543/22.10.2018 г.
по ЧНД № 16331/2016
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=lu0WxYUDkVs%3D

Решение № 1334/06.11.2018 г.
Окръжен съд по ЧНД № 1662/2018
Пловдив
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=bJXebf5fxJQ%3D
Решение № 228/09.11.2017 г.
Окръжен съд по гр. д. № 10017/2017
Габрово
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=kVdXA%2BX42bo%3D
Софийски
градски съд

Решение № 7681/06.12.2018 г.
по гр. д. № 6708/2016
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=YYEXu%2FLJ1W0%3D
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ГЛАВА

УЧАСТИЕ В
ПОЛИТИЧЕСКИЯ
ЖИВОТ

Използвана съдебна практика
СЪД

СЪДЕБЕН АКТ

Решение № 457/30.11.2018 г.
Окръжен съд по гр. д. № 71/2016
Велико
https://legalacts.justice.bg/Search/
Търново
Details?actId=K8VQ9kJgZF4%3D
Софийски
градски съд

Решение № 7728/20.11.2017 г.
по гр. д. № 14388/2016
https://legalacts.justice.bg/Search/
Details?actId=mziZse%2FDw3o%3D

Въпросник за оценка на въздействието

К ак

се използва въпросникът?

Целта на този въпросник е да оцени потенциалното въздействие на наказателното
производство и на мерките, наложени от компетентните органи в рамките на това
производство, върху социалното положение на обвиняемите и подсъдимите.
За всеки въпрос изберете отговора, който в най-голяма степен отговаря на положението на обвиняемия или подсъдимия. За да отговорите на въпросите, използвайте
цялата събрана до момента и налична информация: оперативни данни, събрани от
правоохранителните органи, доказателства, събрани от разследващите органи,
информация от разпитите на обвиняемия и подсъдимия, друга публично достъпна
информация и т.н. Попълнете отговорите в таблицата в края на въпросника, определете резултата, следвайки указанията в нея, и използвайте фигурата на последната
страница за интерпретиране на получения резултат.
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Въпросник за оценка на въздействието
В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще бъде в състояние да продължи да живее с лицата, с които живее понастоящем?

В1

Преди да отговорите на този въпрос, проверете с кого живее в
момента обвиняемият или подсъдимият. Това могат да бъдат неговият съпруг, партньор, с когото живее на семейни начала, деца,
братя и сестри, други роднини, съквартиранти и т.н. Естеството
на отношенията между обвиняемия или подсъдимия и лицата,
с които живее, няма значение. Живеене с друго лице означава
споделяне на същото жилище, независимо от собствеността му и
правните основания за използването му (собственост, договор за
наем, социално жилище и т.н.).
Обвиняемият или подсъдимият няма да бъде в състояние да продължи да живее с лицата, с които живее
понастоящем.

A

Б
В
Г

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще бъде постоянно настанен извън своя дом (например
при задържане под стража) или няма да има достъп до своя
дом по време на производството (например поради забрана
да посещава мястото, където се намира домът му).
Обвиняемият или подсъдимият ще бъде в състояние
да продължи да живее с лицата, с които е живял до
момента, но само в определени периоди.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще бъде настанен извън дома си, но само за
определени периоди от време (например задържане под
стража само през нощта или само в почивните дни).
Обвиняемият или подсъдимият ще бъде в състояние да
продължи да живее с лицата, с които е живял до момента.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще продължи да живее в своя дом заедно с хората,
с които живее понастоящем.
Неприложимо.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият живее сам.
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В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи да се среща с хората, с които общува редовно лице в лице?

В2

A

Б
В
Г

Преди да отговорите на този въпрос, проверете с кого и как обвиняемият или подсъдимият общува редовно лице в лице. Това не
трябва да бъдат хората, с които той живее (виж В1 по-горе). Тези
лица могат да бъдат членове на семейството му, други роднини,
колеги (с които се среща извън работното място), съседи, приятели и т.н. Общуването е редовно, ако лицата се срещат поне
три пъти месечно (ако живеят в едно населено място) или поне
веднъж на три месеца (ако живеят в различни населени места или
трябва да пътуват, за да се виждат).
Обвиняемият или подсъдимият няма да може да се
среща свободно с лицата, с които общува редовно
лице в лице.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да може да се среща с тези хора, когато пожелае (например ако ще му е необходимо да получи предварително разрешение от компетентния орган, ако срещата
може да се състои само в определено време и т.н.)



Обвиняемият или подсъдимият ще може да се среща
свободно с лицата, с които общува редовно лице в
лице, но само при определени условия.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще може да се среща с тези хора, когато пожелае,
но само при определени условия (например когато ще
може да се среща с тях по всяко време, но само на
определено място и т.н.).
Обвиняемият или подсъдимият ще може да се среща
свободно с хората, с които общува редовно лице в лице.
Отбележете този отговор, ако общуването лице в лице
между обвиняемия или подсъдимия и тези хора няма да
бъде ограничено.
Неприложимо.
Отбележете този отговор, ако лицето не поддържа редовни контакти лице в лице с никого.
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Въпросник за оценка на въздействието
В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи да общува редовно с хората, с които поддържа връзка
от разстояние?

В3

Преди да отговорите на този въпрос, проверете с кого и как обвиняемият или подсъдимият общува редовно от разстояние. Тези хора
трябва да бъдат различни от лицата, с които той живее (вж. В1 погоре), но могат да включват хората, с които се среща редовно (вж.
В2 по-горе). Това могат да са членове на неговото семейство, други
роднини, приятели, колеги (с които обвиняемият или подсъдимият
поддържа контакт извън работното място), съседи, приятели и т.н.
Общуването от разстояние е това, при което лицата не се намират
на едно и също място. То може да се осъществява по телефон
(домашен или мобилен), електронна поща, приложение за изпращането на съобщения (текст и видео) и т.н. Общуването е редовно,
ако лицата контактуват помежду си поне веднъж в седмицата.
Обвиняемият или подсъдимият няма да може да общува свободно с хората, с които комуникира редовно
от разстояние.

A

Б
В
Г

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да има постоянен достъп до средствата за
комуникация, които обичайно използва (например ограничен или никакъв достъп до интернет за използването на
имейл или приложения за съобщения, ограничен достъп
до телефон, ограничена възможност за приемането на
входящи телефонни обаждания и т.н.)
Обвиняемият или подсъдимият ще може да общува с
хората, с които комуникира редовно от разстояние, но
при определени условия.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият
ще има постоянен достъп до някои, но не до всички средства за комуникация, които използва (например достъп до телефон, но ограничен или никакъв достъп до интернет и т.н.).
Обвиняемият или подсъдимият ще може да общува
свободно с хората, с които комуникира редовно от
разстояние.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще има постоянен достъп до всички средства за
комуникация, които използва.
Неприложимо.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият не поддържа редовен контакт от разстояние с никого.
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В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи да се грижи за зависимите от него лица?

В4

Преди да отговорите на този въпрос, проверете дали обвиняемият или подсъдимият полага грижи за зависими от него лица.
Последните включват лица, които зависят от неговата финансова
подкрепа като основен източник на доход и/или от полаганите
от него грижи. Това могат да бъдат деца, възрастни родители или
други роднини, лица с увреждания и т.н. Наличието на родствена
или друга връзка между лицата е без значение. Единственото обстоятелство, което има значение, е подкрепата (финансова и/или
лична), които тези лица получават от обвиняемия или подсъдимия.
Обвиняемият или подсъдимият няма да има възможност да полага грижи за зависимите от него лица.

A

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да може да продължи да се грижи за тези
лица, тъй като ще бъде физически отделен от тях (например при задържане под стража) или няма да има пряк
достъп до тях (например ако живеят на място, което попада в обхвата на наложена му забрана за посещаване).



Обвиняемият или подсъдимият ще може да се грижи
за тези лица с някои изключения.

Б
В

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да може да полага грижи за зависимите от него
лица само в конкретни случаи (например няма да може да
ги придружи до определени места, които му е забранено
да посещава, да пътува с тях при забрана за пътуване и т.н.).
Обвиняемият или подсъдимият ще може да се грижи
за зависимите от него лица, както до този момент.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи да се грижи за зависимите
от него лица, както е правил това до момента.




Неприложимо.

Г

Отбележете този отговор, ако няма зависими лица, които
разчитат на финансовата подкрепа или на личните грижи
на обвиняемия или подсъдимия.
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Въпросник за оценка на въздействието
В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи да практикува основното си занятие?

В5

Преди да отговорите на този въпрос, проверете какво е основното
занятие на обвиняемия или подсъдимия и какви са задълженията
му, свързани с него. Основното занятие може да бъде работа (на
пълен или на непълен работен ден, самостоятелна заетост, собствен бизнес и т.н.) или учене (основно, средно или висше образование, задочно или дистанционно обучение и т.н.). Задълженията
могат да включват работно време, изискване за присъствие, изискване лицето да бъде на разположение, ангажименти, свързани с
пътуване и т.н.).
Обвиняемият или подсъдимият няма да може да практикува основното си занятие.

A

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да може да практикува основното си занятие
или да изпълнява свързаните с него задължения, независимо от това дали формално ще го запази (например като
ползва неплатен отпуск от работа) или прекрати (например
ако бъде изключен от училище или освободен от работа).



Обвиняемият или подсъдимият ще може да практикува
занятието си частично.

Б
В
Г

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да може да изпълнява някои от своите задължения,
но това няма да се отрази на основните му отговорности
(например няма да може да пътува в командировки, но
ще може да изпълнява изцяло останалите си задължения).
Обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи
да практикува основното си занятие, както до момента.
Отбележете този отговор, ако лицето ще може да продължи да изпълнява всичките си задължения, както до
момента.
Неприложимо.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма основно занятие (т.е. нито работи, нито учи).
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В каква степен ще се промени редовният доход на обвиняемия
или подсъдимия?

В6

Преди да отговорите на този въпрос, проверете какъв е редовният
доход на обвиняемия или подсъдимия и какви са условията, при
които го получава. Редовен доход означава финансови средства,
които лицето получава или се предполага, че получава, на редовни
интервали. Това може да бъде трудово възнаграждение, социални
помощи, пенсия, стипендия, печалби от търговска дейност, приходи от наем и т.н. Условията за получаването на дохода могат да
бъдат изрично определени по силата на закон (например висящото наказателно производство може да бъде пречка за заемането
на определена длъжност) или да са практически изисквания (например получаването на стипендия може да бъде обвързано със
задължението за посещаване на лекции и упражнения).
Обвиняемият или подсъдимият ще загуби значителна
част от редовния си доход.

A

Б
В
Г

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да има достъп до основния или единствения
си източник на доходи, независимо от това дали на покъсен етап ще получи отново достъп или обезщетение
за загубения доход (например ако бъде оправдан). Основният източник на доход е този, който генерира над
половината от редовния доход на лицето.



Обвиняемият или подсъдимият няма да загуби значителна част от редовния си доход.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да има достъп до част от своите източници на
доход, но ще продължи да получава повече от половината от дохода си.
Обвиняемият или подсъдимият няма да загуби никаква
част от редовния си доход.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще продължи да има пълен и неограничен достъп
до всички свои източници на доход.
Неприложимо.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма редовен доход.
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Въпросник за оценка на въздействието
В каква степен ще се променят разходите на обвиняемия или
подсъдимия и на неговото домакинство?

В7

A
Б
В
Г

Преди да отговорите на този въпрос, проверете какви са редовните месечни разходи на обвиняемия или подсъдимия и на неговото
домакинство, и какви ще бъдат допълнителните разходи, свързани
с наказателното производство. Домакинството на обвиняемия или
подсъдимия включва лицата, с които той живее и споделя финансови ресурси (съпруг, партньор, деца и т.н.). Редовните разходи са
всички финансови средства, които обвиняемият или подсъдимият
и неговото домакинство изразходват всеки месец. Това може да
бъде наем за жилище, битови сметки, вноски за погасяването на
заем и т.н. Допълнителните разходи са тези, свързани пряко или
непряко с наложената мярка (например гаранция), или такива,
които са пряка последица на производството (например пътни разходи за посещения, възнаграждението на лица, наети да полагат
грижи за зависими лица или за имуществото на лицето и т.н.). Допълнителните разходи могат да бъдат еднократни или периодични.
Разходите на обвиняемия или подсъдимия и на неговото домакинство ще се повишат значително.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият и неговото домакинство ще трябва да заплатят
допълнителни разходи в размер, който надвишава половината от стойността на редовните им месечни разходи.



Разходите на обвиняемия или подсъдимия и неговото
домакинство няма да се повишат значително.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият и неговото домакинство ще трябва да платят допълнителни разходи в размер, който не надвишава повече от половината от стойността на редовните им месечни разходи.
Разходите на обвиняемия или подсъдимия няма да се
променят.
Отбележете този отговор, ако на обвиняемия или подсъдимия няма да му се наложи да прави никакви допълнителни разходи.
Неприложимо.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма редовни разходи.
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В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще има възможност да участва в организирани дейности в свободното си време?

В8

Преди да отговорите на този въпрос, проверете в какви организирани дейности обвиняемият или подсъдимият участва редовно
в свободното си време. Дейност в свободното време е всяка
дейност с цел забавление, отдих или удоволствие. Дейността е организирана, когато се предоставя, безплатно или срещу заплащане, от публична институция, частна организация или неформална
група съгласно определени правила. Организираните дейности в
свободното време могат да бъдат развлекателни, творчески, културни, спортни и т.н. Участието в такива дейности е редовно, ако
лицето ги практикува поне веднъж в седмицата.
Обвиняемият или подсъдимият няма да може да участва в организирани дейности в свободното си време.

A

Отбележете този отговор, ако наказателното производство
няма да позволи на заподозрения или обвиняемия да
участва лично в организираните дейности, които практикува в свободното си време, независимо дали остава
формално записан за участие в тях (например като продължи да заплаща съответните такси) или участието му ще
бъде преустановено (например при отписване).



Обвиняемият или подсъдимият ще може да участва частично в организирани дейности в свободното си време.

Б

В
Г

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да може да участва в отделни мероприятия от
организираните дейности, които практикува в свободното
си време, но това няма да засегне съществено редовното
му участие в тях (например ако обвиняемият или подсъдимият практикува някакъв спорт и ще може редовно да
посещава тренировки, но няма да може да вземе участие
в турнир в друг град, заради наложена мярка домашен
арест или забрана за посещаване на определено място).
Обвиняемият или подсъдимият ще може да участва в организирани дейности в свободното си време както до момента.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи участието си във всички организирани дейности, които практикува в свободното си време.
Неприложимо.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият не участва в никакви организирани дейности в
свободното си време.
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Въпросник за оценка на въздействието
В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да изпълнява редовно своите политически или социални ангажименти?

В9

Преди да отговорите на този въпрос, проверете какви политически
или социални ангажименти има лицето. Политически или социален
ангажимент може да бъде всеки опит за популяризиране, пряко
или непряко, на социална, политическа, икономическа или екологична промяна. Той може да включва дейности в подкрепа на политическа партия, работа като доброволец за религиозни, граждански, медицински, образователни, екологични и други организации,
участие в публични кампании и т.н. Ангажиментите са редовни,
когато някаква дейност се извършва поне веднъж месечно.
Обвиняемият или подсъдимият няма да може да изпълнява редовно своите политически или социални ангажименти.

A

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма да може да участва лично във дейностите,
свързани с политическите или социалните му ангажименти, независимо от това дали ще продължи формално да
бъде ангажиран с тези дейности (например като остане
член на политическата партия или на гражданската организация, в която членува) или ще ги прекрати (като
напусне съответната партия или организация).



Обвиняемият или подсъдимият ще може частично да изпълнява своите политически или социални ангажименти.

Б

В
Г

Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще може да участва лично само в някои дейности,
свързани с политическите или социалните му ангажименти (например ако обвиняемият или подсъдимият работи
като доброволец за религиозна организация, но може да
участва само в дейности на определено място, заради
забрана да напуска местоживеенето си).
Обвиняемият или подсъдимият ще може да участва
във всички дейности, свързани с неговите политически
или социални ангажименти.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият ще може да участва във всички дейности, свързани
с неговите политически или социални ангажименти.
Неприложимо.
Отбележете този отговор, ако обвиняемият или подсъдимият няма никакви политически или социални ангажименти.
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Каква информация за обвиняемия или подсъдимия и за воденото срещу него производство е публично оповестена?

В10

Преди да отговорите на този въпрос, проверете дали има публично оповестена информация за воденото срещу обвиняемия или подсъдимия
наказателно производство, която позволява то да бъде идентифицирано.
Информацията за обвиняемия или подсъдимия може да включва неговото име, снимка, местоживеене, професия и т.н. Информацията за
наказателното производство може да включва подробности за извършеното престъпление, приключили и предстоящи процесуални действия и
т.н. Информацията се смята за публично оповестена, ако е доведена до
знанието на неограничен брой лица чрез печатните медии (например
вестник или списание), електронните медии (радио или телевизионен
канал) или по интернет (уеб страница на съд или полиция, онлайн новинарски сайт и т.н.). Без значение е дали обвинямият или подсъдимият е
предоставил съгласието си за оповестяване на информацията.

A

Информация за самоличността на обвиняемия или подсъдимия
е оповестена публично заедно с подробности за воденото наказателно производство и/или за извършеното престъпление.
Отбележете този отговор, ако е била публично оповестена
както информация, която разкрива самоличността на обвиняемия или подсъдимия, така и информация за наказателното производство и/или за извършеното престъпление.



Б

Информация за самоличността на обвиняемия или подсъдимия е оповестена публично без подробности за воденото наказателно производство и/или за извършеното престъпление.
Отбележете този отговор, ако е била публично оповестена
само информация, която разкрива самоличността на обвиняемия или подсъдимия, без подробности за воденото наказателното производство и/или за извършеното престъпление.



В

Била е публично оповестена информация за воденото
наказателно производство и/или за извършеното престъпление без подробности за самоличността на обвиняемия или подсъдимия.
Отбележете този отговор, ако е била публично оповестена
информация, която разкрива подробности за воденото наказателно производство и/или за извършеното престъпление, но
не разкрива самоличността на обвиняемия или подсъдимия.



Г

Не е била публично оповестена информация нито за самоличността на обвиняемия или подсъдимия, нито за наказателното производство или за извършеното престъпление.
Отбележете този отговор, ако не е била публично оповестена информация нито за самоличността на обвиняемия или подсъдимия,
нито за извършеното престъпление и наказателното производство.
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Въпросник за оценка на въздействието
Каква е очакваната продължителност на производството?

В11

A
Б
В
Г

Преди да отговорите на въпроса, преценете въз основа на собствения си опит с други подобни случаи каква ще бъде очакваната
продължителност на производството. Когато отговаряте на този
въпрос, вземете предвид информацията и доказателствата, с които
разполагате към съответния момент. Продължителността на наказателното производство за целите на този въпрос включва периода
от момента на уведомяване на обвиняемия или подсъдимия за
производството до края на съдебния процес на първа инстанция.
Очакваната продължителност на наказателното производство е повече от една година.
Отбележете този отговор, ако производството вероятно
ще продължи повече от една година.
Очакваната продължителност на наказателното производство е между шест месеца и една година.
Отбележете този отговор, ако производството вероятно ще
продължи по-малко от една година, но повече от шест месеца.
Очакваната продължителност на производството е между три и шест месеца.
Отбележете този отговор, ако производството вероятно
ще продължи по-малко от три, но повече от шест месеца.
Очакваната продължителност на производството е до
три месеца.
Отбележете този отговор, ако очакваната продължителност на производството е по-малко от три месеца.






Определяне на резултата
Въпросите и отговорите имат различна тежест в зависимост от значението на
всеки фактор за социалното положение на лицето. За да оцените потенциалното въздействие на производството върху конкретно лице, попълнете дясната
колона на таблицата по-долу, като отбележите стойността, която съответства на
отговора, който сте дали на всеки въпрос. За всеки отговор „неприложимо“
оставете полето празно. На предпоследния ред съберете стойностите на всички
отговори и използвайте формулата на последния ред за изчисляване на резултата. За повече информация за значението на получения резултат използвайте
схемата след таблицата.
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Въпрос

Тежест
A

Б

В

Г

В1

В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще бъде в състояние да продължи да живее с лицата, с които живее
понастоящем?

9

6

3

0

В2

В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи да се среща с хората, с които общува редовно
лице в лице?

6

В3

В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи да общува редовно с хората, с които поддържа
връзка от разстояние?

3

В4

В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи да се грижи за зависимите от него лица?

6

4

2

0

В5

В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да продължи да практикува основното си занятие?

9

6

3

0

В6

В каква степен ще се промени редовният
доход на обвиняемия или подсъдимия?

6

4

2

0

В7

В каква степен ще се променят разходите на обвиняемия или подсъдимия и на
неговото домакинство?

3

2

1

0

В8

В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще има възможност да участва в организирани дейности в свободното си време?

3

2

1

0

В9

В каква степен обвиняемият или подсъдимият ще може да изпълнява своите
политически или социални ангажименти?

3

2

1

0

Каква информация за обвиняемия или
В10 подсъдимия и за воденото срещу него
производство е публично оповестена?

6

4

2

0

Каква е очакваната продължителност на
производството?

6

4

2

0

В11

Вашият
отговор

…
4

2

0
…

2

1

0
…

Общ резултат (ОР) = В1 + В2 + В3 + В4 + В5 + В6 +
В7 + В8 + В9 + В10 + В11
ОР
Резултат на оценката на въздействието (РОВ) = 20

…

…
…

…

…

…

…
…
…
…
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Въпросник за оценка на въздействието

Тълкуване
Използвайте схемата по-долу, за да получите обяснение на резултата и да
оцените потенциалното въздействие на наказателното производство върху
социалното положение на обвиняемия или подсъдимия.
Наказателното производство ще окаже много силно отрицателно
въздействие върху личния и социалния живот на обвиняемия или
подсъдимия. Ще бъдат засегнати множество аспекти от личното и
социалното му положение. Рискът от социално изключване е много
Високо
висок. Лицето може да не успее да възстанови предишното си соци(РОВ = 2.5 - 3.0) ално положение след производството.
Наказателното производство ще окаже силно отрицателно въздействие върху личния и социалния живот на обвиняемия или подсъдимия. Ще бъдат засегнат и важни аспекти от личното и социалното
Средно високо му положение. Рискът от социално изключване е висок. Лицето
може да срещне сериозни трудности да възстанови предишното си
(РОВ = 2.0 - 2.5) социално положение след производството.
Наказателното производство ще окаже определено отрицателно
въздействие върху личния и социалния живот на обвиняемия или
подсъдимия. Ще бъдат засегнати някои аспекти от личното и
социалното му положение. Съществува риск от социално изключСредно
ване. Лицето може да срещне трудности да възстанови предиш(РОВ = 1.5 - 2.0) ното си социално положение след производството.
Наказателното производство ще окаже слабо отрицателно въздействие върху личния и социалния живот на обвиняемия или подсъдимия. Ще бъдат засегнати някои маловажни аспекти от личното и
социалното му положение. Рискът от социално изключване е нисък.
Средо ниско
Лицето няма да срещне сериозни трудности да възстанови предиш(РОВ = 1.0 - 1.5) ното си социално положение след производството.
Наказателното производство няма да окаже отрицателно въздействие
върху личния и социалния живот на обвиняемия или подсъдимия.
Няма да бъдат засегнати аспекти от личното и социалното му положение. Не съществува риск от социално изключване. Лицето няма
Ниско
да срещне трудности да възстанови предишното си социално поло(РОВ = 0.5 - 1.0) жение след производството.
Наличната информация не е достатъчна, за да се оцени негативното въздействие на наказателното прозиводство върху личния и социалния живот на обвиняемия или подсъдимия. Това може да се
Неприложимо дължи на различни причини, включително на особеното социално
(РОВ = 0.5 - 1.0) положение на лицето.

