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По различни причини престъпността и наказателното правосъдие 
винаги са били във фокуса на вниманието както на широката 
общественост, така и на медиите. Неконтролираното разпростра-

нение на информация и медийното отразяване на наказателни дела пораж-
дат опасения относно спазването на правата на заподозрените и обвиня-
емите, и по-специално на презумпцията за невиновност и правото на спра-
ведлив процес. Тези опасения стават още по-релевантни с напредъка на 
информационните технологии, който извежда достъпа до информация на 
съвсем ново ниво. Интернет, социалните мрежи и платформите за видео 
споделяне позволяват информацията да се разпространява изключително 
бързо и лесно да достига до огромна аудитория. Освен това, за разлика от 
преди, днес информацията остава леснодостъпна за много дълго време и 
новини отпреди повече от десет години могат да бъдат намерени само с 
няколко клика.

Междувременно развитието на концепцията за основните права води до 
превръщането на презумпцията за невиновност в основополагащ принцип 
на наказателното правосъдие и ключова гаранция за правото на справедлив 
процес за заподозрените и обвинените в извършване на престъпление. 
Презумпцията за невиновност, обикновено възприемана като правото на 
обвиняемия да се смята за невинен до доказване на вината му в съответ-
ствие със закона, е провъзгласена от много национални конституции и меж-
дународни правни инструменти. Тълкуването ѝ обаче се променя с течение 
на времето. Първоначално разбирана като обикновен принцип, възлагащ 
тежестта на доказване по наказателни дела на прокуратурата и забраня-
ващ осъждането на лица, чиято вина не е доказана по несъмнен начин, пре-
зумпцията за невиновност постепенно еволюира, разширявайки обхвата си 
до въпроси като принудителното самоинкриминиране, позоваването на 
вината в публични изявления на длъжностни лица, разпространението на 
информация за висящи наказателни производства, предоставянето или раз-
гласяването на информация пред медиите, представянето на заподозрени и 
обвиняеми в съда или пред обществеността и др.
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Презумпцията за невинност обаче не е единственото основно право, 
което се развива през последните години. Свободата на изразяване и правото 
на информация, свободата и плурализмът на медиите и правото на непри-
косновеност на личния живот също еволюират в отговор на бързото техно-
логично развитие и постоянната поява на нови средства за комуникация.

Не на последно място, новите рискове, свързани с тероризъм и насил-
ствен екстремизъм, разпространение на вируси и пандемии и големи мигра-
ционни потоци, отново извеждат дебата за баланса между сигурността и 
основните права на преден план. Търсенето на такъв баланс е най-добре 
илюстрирано от Директивата относно укрепването на някои аспекти на 
презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на 
съдебния процес в наказателното производство (Директива (ЕС) 2016/343), 
която в съображение (18) определя две причини, оправдаващи публичното 
разпространение на информация относно наказателно производство: съо-
бражения, свързани с наказателните разследвания, като например при 
показването на видеоматериал, когато обществеността се приканва да 
помогне за идентифицирането на предполагаемия извършител на престъ-
плението, или обществен интерес, например когато на жителите в опреде-
лена област, засегната от предполагаемо екологично престъпление, от съо-
бражения за безопасност се предоставя информация или когато прокурату-
рата или друг компетентен орган предоставя обективна информация 
относно състоянието на наказателното производство, за да предотврати 
нарушения на обществения ред.

В тази сложна ситуация основна роля играят медиите. Водени от жела-
нието си да достигнат (и да запазят) по-голяма аудитория и притиснати 
от конкуренцията на новите комуникационни канали като социалните 
мрежи и платформите за видео споделяне, медиите често са изкушени да 
игнорират основните права на заподозрените и обвиняемите и да публику-
ват информация, която би повлияла на презумпцията за невиновност. В 
същото време, в много страни медийните закони не уреждат подробно 
отразяването на наказателни дела, оставяйки медиите сами да определят 
правилата чрез инструменти за саморегулация като етични насоки или 
кодекси за поведение.

В такава среда заподозрените и обвиняемите са изложени на повишен 
риск от нарушаване на презумпцията за невиновност чрез незаконно раз-
криване на информация от държавните органи или чрез неподходящо отра-
зяване на техните дела от медиите. Ако този риск се материализира, нега-
тивните последици за засегнатото лице могат да бъдат много сериозни. 
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Въпреки че професионализмът на органите на наказателното правосъдие 
като цяло би трябвало да не им позволява да вземат предубедени решения, 
те не са напълно неподвластни на общественото мнение и обществения 
натиск. В световната история има примери за дела, предизвиквали ожесто-
чени обществени реакции по време на процеса, които все още са засенчени 
от съмнения относно справедливостта на техния изход. Потенциалното 
въздействие на нарушението на презумпцията за невиновност обаче не се 
ограничава до пряко ангажираните участници в процеса. Неподходящото 
разкриване на информация може да повлияе на живота на обвиняемия по 
много начини, както е видно от практиката на Европейския съд по правата 
на човека и решенията на някои национални съдилища. Загубата на работа, 
изолацията от общността и семейството и нарушената репутация в 
обществото са само част от негативните последици, за които бивши обви-
няеми са претендирали и получавали обезщетения. В някои случаи тези 
последици се разпростират върху по-широк кръг от лица, засягайки не само 
обвиняемия, но и членовете на неговото семейство, деца или лица, с които е 
свързан или е бил свързан по друг начин.

Настоящият доклад има за цел да разгледа различните проявления на пре-
зумпцията за невиновност в контекста на медийното отразяване на нака-
зателни дела. Той представя сборник от статии на различни автори, всяка 
от които се фокусира върху определен аспект на темата: от международ-
ната правна рамка и съдебната практика на Европейския съд по правата на 
човека до разкриването на информация по дела за тероризъм, дела срещу 
политици и други общественозначими дела. С изясняването на различните 
проблеми, свързани с прилагането на презумпцията за невиновност, докла-
дът се стреми да насочи вниманието на политиците, органите на наказа-
телното правосъдие и медиите върху важността на защитата на правата 
на заподозрените и обвиняемите в наказателното производство като клю-
чова предпоставка за справедлив процес.
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ПрезумПцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела 

джослин едзи 
Помощник прокурор 
Главна прокуратура на република Гана

Увод

В много демократични държави по света медиите са се наложили като 
четвъртата власт. Легитимността на този клон на държавното 
управление се гарантира в конституциите на редица страни, което 

го превръща в основополагащ обществен сектор1. Благодарение на едно от 
основните си задължения – да наблюдават критично и да сигнализират за 
нередности – средствата за масова информация имат властта да придават 
тежест на определени обществени дискурси, а други да оставят извън 
полето на общественото внимание. За мнозинството хора медиите са 
основният източник на информация, което означава, че те анализират 
всички въпроси през призмата на новините, документалните или другите 
видове предавания2. Медиите имат голям принос за развитието на демокра-
цията и цивилизацията. Сред неоспоримите ползи от тях са свободата на 
словото и други човешки права, които при появата си не са били приоритет 
на управлението, както и задължението правителствата да носят отго-
ворност за действията си. Всички тези функции на медиите са залегнали в 
законодателството.

1 Luberda, R. (2014), The fourth branch of the government: evaluating the media‘s role in overseeing the 
independent judiciary, in: Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy, Volume 22, Issue 2, January 2014.

2 Bakhshay, S. and Haney, C. (2018), The media’s impact on the right to a fair trial: A content analysis of pretrial 
publicity in capital cases, in: Psychology, Public Policy and Law, Volume 24, Issue 3.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИЙНО 
ОТРАЗЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

https://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol22/iss2/11/
https://scholarship.law.nd.edu/ndjlepp/vol22/iss2/11/
https://www.researchgate.net/publication/326876349_The_media's_impact_on_the_right_to_a_fair_trial_A_content_analysis_of_pretrial_publicity_in_capital_cases
https://www.researchgate.net/publication/326876349_The_media's_impact_on_the_right_to_a_fair_trial_A_content_analysis_of_pretrial_publicity_in_capital_cases
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Разкриване на информация 
 и медийно отразяване на наказателни дела

Работата на медиите в областта на човешките права и доброто управ-
ление включва и наблюдение на съдебната система и разкриване на начина ѝ 
на функциониране и проблемите ѝ пред обществото и институциите. 
Взаимоотношенията между медиите и системата на правосъдието се осъ-
ществяват на различни равнища, като за най-специфично може да се смята 
общуването по време на съдебни дела и консултации, при които съдопроиз-
водството съответно се прилага на практика или се разисква. Като цяло, 
хората, които нямат чест досег със съдебната система, я смятат за слож-
на и неразбираема, но непрекъснатите материали в медиите, в които се 
отразяват и анализират съдебни процедури и дела, я правят значително 
по-прозрачна. Медиите повдигат завесата на традиционно недостъпната 
за обществото съдебна система, но същевременно излагат участниците в 
съдопроизводството на ненужно голямо обществено внимание и критична 
оценка. Това важи в особена степен за делата от висок обществен интерес, 
при които прожекторите се насочват към заподозрените или обвиняемите 
и те се обсъждат по начин, внушаващ убеждението, че са виновни. Медийните 
репортажи безогледно нарушават презумпцията за невиновност, която е 
неделима част от правото на справедлив процес и е залегнала като осново-
полагащ правен принцип в редица съдебни системи. Чрез тази концепция се 
поддържа позицията, че обвиняемите лица са невинни до доказване на про-
тивното с решение на компетентния съд, след като обвиняемият официал-
но се е признал за виновен или след приключване на съдебното дело с осъди-
телна присъда. Този принцип е залегнал в конституциите на редица държави 
наравно с принципа за независимостта на медиите, т.е. той има равностой-
но значение и е също толкова необходимо да бъде защитаван и укрепван.

Медийните репортажи безогледно нару-
шават презумпцията за невиновност, 
която е неделима част от правото на 
справедлив процес и е залегнала като 
основополагащ правен принцип в редица 
съдебни системи.
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Разкриване на информация 
 и медийно отразяване на наказателни дела

общ преглед на наказателното производство

Наказателните дела трябва да следват установена процедурна последо-
вателност, с която на обвиняемите се гарантира справедлив съдебен про-
цес, както и ефективност на системата за наказателно правосъдие. 
Основните субекти в наказателния процес са полицаите, прокурорите, 
обвиняемите, адвокатите, които ги защитават, и съдиите (а в някои случаи 
и съдебните заседатели). В редица юрисдикции една от първите стъпки в 
наказателното производство е разследването на регистрирано в полицията 
престъпление и арестуването на заподозрени във връзка с това лица. При 
ареста заподозрените задължително биват информирани за правата си 
(наборът от права на заподозрения e познат в някои юрисдикции като „пра-
вилото Миранда“) и се изпращат в най-близкото полицейско управление, 
където да бъдат разпитани и/или задържани. Полицията провежда необхо-
димото разследване и в хода му събира веществени доказателства, отразя-
ва извършените процесуални действия и изпраща материалите по случая 
(които могат да доказват или да отхвърлят вината на заподозрения) в про-
куратурата.

Прокуратурата определя дали събраните при разследването факти и 
доказателства са достатъчно за образуване на досъдебно производство 
срещу заподозряното лице и ако е налице законово основание, лицето бива 
обвинено и изправено пред съда. Възможно е, ако събраните факти и доказа-
телства не подкрепят съставомерността на деянието или наказателното 
преследване на заподозрения не е в интерес на правосъдието, прокурорът 
по официален път да откаже да повдигне обвинение срещу него. 

Следва етапът на досъдебното производство, при който се извършва 
призоваването в съда, наричано още първоначално явяване или предварител-
но изслушване. Призованият обвиняем получава информация за това какви 
обвинения са повдигнати срещу него и какви са правата му. На този етап 
той също така се признава за виновен или пледира за невинността си. Ако 
обвиняем не се признае за виновен пред съда, виновността му трябва да бъде 
доказана от обвинението. Обвиняемият има право на достъп до свидетел-
ските показания, документите и другите материали, събрани или иззети по 
време на разследването. Към набора от материали по случая задължително 
се включват тези, които имат отношение към делото, неизползвани мате-
риали (до които обвинението не възнамерява да прибягва), както и доказа-
телствени материали, които може и да не са в подкрепа на тезите на обви-
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нението. По този начин обвиняемият получава възможност да изгради ста-
билна защита срещу отправените обвинения. Налице е и възможност проку-
ратурата и обвиняемият да се споразумеят, като обвиняемият се признае 
за виновен в замяна на обвинение в по-леко престъпление или налагане на 
по-леко наказание. При предварителните изслушвания прокурорът следва да 
представи доказателства за основателността на обвиненията си.

Преди разглеждането на делото и в зависимост от престъплението се 
свиква състав от съдебни заседатели (които вземат решение относно дос-
товерността на фактите) с цел да подпомогнат съдията да се произнесе с 
решение относно виновността или невиновността на обвиняемия. По време 
на съдебния процес прокурорът и защитникът излагат обстоятелствата 
пред съда, като подкрепят тезата си с доказателствени материали. В усло-
вията на правна система, изхождаща от състезателното начало, двете 
страни имат водеща роля по време на съдебния процес, а съдиите са в роля-
та на безпристрастни рефери, които вземат решение по определени въпро-
си. При правна система, изградена на служебното начало, съдията има 
активна роля, като води съдебното разследване и установява фактите с 
въпроси към страните. При съдебни процеси без съдебни заседатели съдии-
те произнасят присъдата, след като страните по делото представят 
своите доказателства, докато при съдебни дела със съдебни заседатели 
ролята на съдията е да обобщи представените доказателства и да разпоре-
ди на съдебните заседатели да се произнесат с решение. И в двата случая се 
издава осъдителна или оправдателна присъда и ако обвиняемият е признат 
за виновен, съдията се произнася относно неговото наказание, наложено в 
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съответствие със законовите норми. След произнасянето на присъдата, 
обвиняемият вече е със статут на осъден, но има право да обжалва осъди-
телната присъда пред по-висша съдебна инстанция3.

поверителност и пУбличност на наказателния процес

Един от основните начини за гарантиране на справедливо правораздаване 
в системата на наказателното правосъдие е да се осигури реализирането на 
правото на справедлив съдебен процес. Това става, като на обвиняемия се 
предоставят всички доказателствени материали, събрани по неговото 
дело, независимо дали те инкриминират или оневиняват лицето. Това не е 
просто морален дълг, който прокуратурата би следвало да изпълни, а е 
действие с правно основание в законодателството на всяка страна. Ако 
прокуратурата не изпълни това свое законово задължение, поставя под 
въпрос почтеността на правната система и лишава обвиняемия от право-
то му на открит и справедлив процес. Обвиняемите имат право да знаят 
какви доказателства прокуратурата е събрала срещу тях, като прокуро-
рът не бива да укрива материали, използвани при формулиране на обвинени-
ята срещу тях. Според британската Комисия за преразглеждане на наказа-
телни дела, един от основните фактори, водещи до погрешна присъда, е 
несподелянето на доказателства/информация със защитата от страна на 
прокуратурата4. Съобщава се, че само през 2017 г. над 900 наказателни дела 
в Англия и Уелс са били прекратени, тъй като прокуратурата или полицията 
не е предоставила определен доказателствен материал на обвиняемите, 

3 Допълнителна информация относно етапите на наказателното производство е публикувана в раз-
дела за наказателно законодателство на интернет портала Justia.com.

4 Допълнителна информация по темата е публикувана в годишните доклади и финансови отчети на 
Комисията за преразглеждане на наказателни дела (Criminal Cases Review Commission).

Съобщава се, че само през 2017 г. над 900 
наказателни дела в Англия и Уелс са били 
прекратени, тъй като прокуратурата 
или полицията не е предоставила опреде-
лен доказателствен материал на обвиня-
емите.

https://www.justia.com/criminal/docs/stages-of-a-criminal-case/
http://ccrc.gov.uk/publications/corporate-publications/
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което представлява 70% увеличение на подобни случаи само за две години5. 
Нарушаването на задълженията за оповестяване е довело до съдебна греш-
ка, изразяваща се в неправомерни присъди или тежки наказания6.

Процедурите за разкриване на информация варират спрямо юрисдикцията, 
въпреки че навсякъде основната им цел е да предоставят цялата информация 
и да дадат достъп до нея на обвиняемите по наказателни дела. Това задълже-
ние на прокуратурата е неотменна част от законното право на обвиняеми-
те на справедлив процес. В обичайното право оповестяването на подобна 
информация е задължение на прокуратурата, която следва да „разкрива всич-
ки материали, които не са известни на обвиняемия, но могат да имат отно-
шение към присъдата, например информация, която може да помогне на обви-
няемия да постави ролята си в правилния контекст по отношение на други 
закононарушители”7. Впоследствие това задължение се разширява и е залегна-
ло в конституциите и законодателството на редица държави, както и в меж-
дународните и регионалните правни норми като част от правото на спра-
ведлив съдебен процес. Това задължение важи и за доказателствените актове, 
разписано е в наказателно-процесуалните кодекси на отделните страни и е 
залегнало в редица международни правни инструменти, например чл. 14 от 
Международния пакт за граждански и политически права8, чл. 6 от Конвенцията 
за защита на правата на човека и основите свободи (по-известна като 
Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ)9, чл. 7 от Африканската 
харта за правата на човека и народите10, чл. 8 от Американската конвенция за 
правата на човека11, чл. 7 от Директива 2012/13/ЕС12 и чл. 61, ал. 3 от Римския 
статут на Международния наказателен съд (Римския статут)13.

Съгласно чл. 14, параграф 3 (b) от Международния пакт за граждански и 
политически права, всяко лице, обвинено в извършването на престъпление, 
има право „да разполага с достатъчно време и с необходимите улеснения за 
подготовка на защитата си и за установяване на връзка със защитник по 

5 Cowling, P. (2018), Hundreds of cases dropped over evidence disclosure failings, BBC, 24 January 2018. 
6 UK House of Commons, Justice Committee (2018), Disclosure of evidence in criminal cases (Eleventh Report 

of Session 2017-19), London, House of Commons.
7 Ormerod, D.C., Perry, D. and Murphy, P. (2017), Blackstone‘s Criminal Practice 2018: Rules and Guidelines, 

Oxford, Oxford University Press.
8 ООН, Международен пакт за граждански и политически права, Обн. ДВ. бр. 43 от 28 Май 1976 г. 
9 Съвет на Европа, Европейска конвенция за правата на човека, изм. и доп. от Протоколи № 11 и 14, 

придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16.
10 Organization of African Unity, African charter on human and peoples’ rights, 27 June 1981.
11 Organization of American States, American Convention on Human Rights, 22 November 1969.
12 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно пра-

вото на информация в наказателното производство, OB 2012г. L 142
13 United Nations, Римски статут на Международния наказателен съд, 17 юли 1998 г., Обн. ДВ. бр. 68 от 

16 юли 2002 г. 

https://www.bbc.com/news/uk-42795058
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmjust/859/859.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmjust/859/859.pdf
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-18856446/issue/3042/mezhdunaroden-pakt-za-grazhdanski-i-politicheski-prava
https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_e.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0013
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135456200/issue/1655/rimski-statut-na-mezhdunarodniya-nakazatelen-sad-priet-ot-diplomaticheskata-konferentsiya-na-palnomoshtnite-predstaviteli-pod-egidata-na-oon-za-uchredyavane-na-mezhdunaroden-nakazatelen-sad-na-17-yuli-1998-g--------(ratifitsiran-sas-zakon-priet-ot-xxxix-na
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свой избор”. Това право е посочено в Общ коментар № 32 относно Международния 
пакт за граждански и политически права (заменил Общ коментар № 13) като 
„важен елемент от гаранцията за справедлив съдебен процес и приложение на 
принципа за равенство в средствата за защита“. В чл. 6, параграф 3(b) от 
ЕКПЧ също се споменава, че всяко лице, обвинено в извършването на престъп-
ление следва „да има достатъчно време и възможности за подготовка на своя-
та защита“, а чл. 8, параграф 2(b) от Американската конвенция за правата на 
човека предвижда при решаване на случая му обвиняемият да има право на 
„достатъчно време и средства за подготовка на защитата си“. Нито един от 
тези актове не съдържа текст, изрично упоменаващ, че обвиняемите следва 
да разполагат с всички документи, на които прокуратурата възнамерява да 
разчита като доказателство по време на процеса. В чл. 7, параграф 3 от 
Африканската харта за правата на човека и народите на обвиняемия се гаран-
тира „правото на защита, включително правото да бъде защитаван от 
избран от него адвокат“. Въпреки че в този инструмент също не е конкретно 
упоменато правото на обвиняемите да получат всички необходими материа-
ли за ефективна подготовка на защитата си, защитниците могат да се под-
готвят адекватно, само ако им бъде дадено достатъчно време и разполагат 
с или получат достъп до всички събрани по делото доказателства. 
Следователно, този член също може да се тълкува като изискване за създава-
не на необходимите улеснения, които въплъщават правото на обвиняемите 
да разполагат с цялата необходима информация по делото си, тъй като тя е 
инструмент за изграждане на солидна защита. Чл. 7, параграфи 1 и 2 от 
Директива 2012/13/ЕС предоставя на обвиняемите правото не само да полу-
чат достъп до материали за ефективна защита във връзка с обвиненията 
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срещу тях, но и насърчава държавите – членки на ЕС да гарантират, че тези 
лица ще получат достъп до информация, която ще им помогне да обжалват 
ефективно ареста или задържането си на всеки етап от съдебното произ-
водство. Според Обяснителния меморандум към предложението за директи-
вата14 основанието за това е правото на достатъчно време и възможности 
за подготовка на защитата, постановено от ЕКПЧ. Чл. 61, параграф 3 (а) и (b) 
от Римския статут обаче изглежда допускат повече свобода за прокуратура-
та по отношение на предоставянето на доказателствата, необходими за 
подготовката на защитата на обвиняемите. Този член гласи: „В достатъчен 
срок преди заседанието лицето трябва: (a) да получи препис от документа, 
съдържащ обвиненията, по които прокурорът възнамерява да изправи лицето 
пред съд; и (б) да бъде уведомено за доказателствата, които прокурорът ще 
използва по време на заседанието. Съставът за предварително производство 
може да издава разпореждания във връзка с разкриването на информация за 
нуждите на заседанието.“ Разпоредбата де факто не задължава прокурора да 
предостави копие от събраните по случая доказателства на обвиняемия, а 
само да го уведоми за тях.

Обикновено информацията, която се предоставя на обвиняемото лице, 
съдържа обвинителен акт и подробности за извършеното престъпление, 
показания на обвиняемия и на свидетелите, транскрибирани аудио и видео-
записи, разпити, заключения на вещите лица, вкл. медицинска и съдебноме-
дицинска експертиза, официални документи, веществени доказателства, 
заповеди за обиск и наблюдение на личната комуникация, доказателства за 
минали провинения от подобен характер, доказателства за идентифицира-
не на извършителя и криминални досиета на свидетелите и обвиняемия. 
Информацията може да се предостави както на хартия, така и на електро-
нен носител, допускат се документи на хартия, фотокопия, сканирани 
документи, флаш памет, CD-ROM или уеб-базирана документация.

Освен обичайното право и законодателните актове, са налице и други 
практически препоръки относно предоставянето на информация по наказа-
телни дела, залегнали в насоки и стандарти, базирани на добри практики от 
цял свят. Работна група от страните от Британската общност например 
е съставила Типов закон за разкриването на информация в наказателното 
производство и Типови насоки за разкриването на информация в наказател-
ното производство15. Те са създадени с цел да се използват като модел за 

14 Европейска Комисия. Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
правото на информация в наказателните производства, COM(2010) 392 окончателен, Брюксел, 
20.7.2010 г.

15 The Commonwealth, Office of Civil and Criminal Justice Reform (2017), Model Criminal Disclosure Act and 
Model Prosecution Disclosure Guidelines, London, Commonwealth Secretariat.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0392&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0392&from=BG
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_2-ROL_Model_Criminal_Disclosure_0.pdf
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_2-ROL_Model_Criminal_Disclosure_0.pdf
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разработване на правна рамка в тази област в страните от Британската 
общност. Чл. 7 и 8 от Типовия закон съдържат разпоредби за предварително 
разкриване на част от информацията в началото на наказателното произ-
водство и предоставяне на пълната информация, ако обвиняемият не се 
признае за виновен и бъде даден ход на делото.

Разкриването на информация по наказателните производства в Англия и 
Уелс е уредено в Закона за наказателното производство и разследванията от 
1996 г., но има и други документи, съдържащи насоки относно желателното 
разкриване на информация16. Това са Процесуалният кодекс за наказателното 
производство и разследванията, представляващ Раздел 23 от Закона 
(Процесуален кодекс)17, Съдебният протокол за разкриване на неизползваните 
материали по наказателни дела (Съдебен протокол)18, Насоките на Главния 
прокурор за разкриване на информация за следователи, прокурори и адвокати 
(Насоки на Главния прокурор)19, Наказателно-процесуалният правилник 
(Част 15)20, Протокол и образец за добра практика при разкриването на инфор-

16 За повече информация вж. UK Ministry of Justice (2018), Disclosure Manual.
17 UK Ministry of Justice (2015), Criminal Procedure and Investigations Act Code of Practice.
18 Judiciary of England and Wales (2013), Judicial Protocol on the Disclosure of Unused Material in Criminal 

Cases.
19 UK Attorney General’s Office (2013), Attorney-General’s Guidelines on Disclosure – For Investigators, 

Prosecutors and Defence Practitioners.
20 Criminal Procedure Rule Committee (2015), The Criminal Procedure Rules 2015.

https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/Disclosure-Manual-12-2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447967/code-of-practice-approved.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Protocols/Disclosure+Protocol.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Protocols/Disclosure+Protocol.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/262994/AG_Disclosure_Guidelines_-_December_2013.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/262994/AG_Disclosure_Guidelines_-_December_2013.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1490/contents/made
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мация в случаи на предполагаемо насилие над деца и свързаните с наказател-
ните дела от такъв характер насоки за поведение и грижа за децата 
(Протокол при насилие над деца)21 и Наръчникът за правилно управление на 
дела22. Заложените в тези документи правила са приложими в по-голяма сте-
пен от прокуратурата, отколкото от защитата. Австралия също разпола-
га с такъв документ в допълнение към основното законодателство  – 
Правилникът на защитниците при съдебни дела на Нови Южен Уелс, който 
задължава обвинителите да разкриват всички материали, необходими за 
провеждането на справедлив съдебен процес23.

В решенията по редица дела във връзка с жалби за неразкриване на инфор-
мация от страна на обвинението са налице убедителни изводи в полза на 
правилното прилагане на това задължение на прокуратурата. Обвиняемият 
по делото „Кралицата срещу Бордман“24 е обект на сериозни обвинения, 
основани на текстови съобщения и телефонни обаждания до голям брой 
жени с насилнически и откровено сексуален характер. Въпреки че защитата 
многократно моли да получи оригиналния диск с данните от разговорите, 
който ще бъде представен като доказателство, Кралската прокурорска 
служба ѝ го предоставя едва няколко дни преди самото дело. Това поведение 
не съответства нито на Наказателно-процесуалния правилник, нито на 
предписанията на съда. Обвиняемият иска отлагане на делото, за да даде 
възможност за съставяне на експертиза във връзка с данните, за което спо-
ред него са необходими три седмици. Съдията по делото обаче отхвърля 
молбата за отлагане и постановява, че разпечатките от телефонните раз-
говори и данните от мобилния оператор няма да бъдат включени като дока-
зателствен материал в съответствие с Раздел 78 от Закона за полицейска-
та дейност и доказателствата за престъпления от 1984 г. С решение на съда 
делото е прекратено, а последвалото обжалване от страна на прокуратура-
та пред апелативния съд е неуспешно.

По делото ТС и ДС срещу Регина25 двама мъже са обвинени в изнасилване и 
други тежки престъпления. Към момента на започване на делото материали, 
които са от съществено значение за него и е трябвало да бъдат предоставени 
от прокуратурата, все още не са достигнали до защитата, независимо от 
исканията на адвоката. Въпреки задържането на първоначалната информация, 

21 Judiciary of England and Wales (2013), Protocol and Good Practice Model: Disclosure of information in cases 
of alleged child abuse and linked criminal and care directions hearings.

22 Judiciary of England and Wales (2013), The Better Case Management (BCM) Handbook.
23 Australia, New South Wales Bar Association (2014), Rule 86 of New South Wales Barristers’ Rules, 6 January 2014.
24 England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) (2015), EWCA Crim 175, 26 February 2015.
25 England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) (2015), EWCA Crim 662, 21 April 2015.

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/protocol-good-practice-model-2013.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/protocol-good-practice-model-2013.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/02/bcm-guide-for-practitioners-05032018.pdf
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70b60d03e7f57ea68e6
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7ae60d03e7f57eb1287
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която е следвало да бъде предоставена, процесът започва, но на осмия ден 
съдията, по молба на защитата, разпуска съдебните заседатели на основание 
нарушаване интереса на правосъдието и правото на справедлив съдебен про-
цес, според които разкриването на информация е следвало да бъде приключено, 
за да може защитата да проведе кръстосан разпит според правилата. При пос-
ледвалата жалба за процедурни нарушения съдията повдига въпроса за разкри-
ването на информация и отбелязва, че прокуратурата е подходила към проце-
дурата неправилно, проявявайки крайна некомпетентност, слаба квалификация 
и липса на надзор. В крайна сметка съдията излиза със заключение, че „Въпреки 
сериозността на обвиненията смятам, че това нарушение е толкова значи-
телно, че съдът следва принципно да го порицае, като позволи спиране на дело-
то и не удовлетвори правото на прокуратурата да продължи обвинението по 
случая.“ Кралската прокурорска служба обаче успешно обжалва решението за 
спиране на производството с довода, че документите, чието разкриване е било 
забавено, не са особено съществени за делото. В същото време, в решението си 
апелативният съд призовава Наказателно-процесуалната комисия за въвежда-
не на допълнителни правила и санкции, чрез които да се гарантира надлежното 
разкриване и предоставяне на информация на обвиняемите.

изключения от правилата за разкриване на информация 

Както всички права, правото за получаване на информация не е абсолютно. 
Прокурорът може да откаже да разкрие определена информация, макар тя да 
отговаря на критериите за разкриване на доказателства, постановени от 
закона. Тази дерогация се основава на определени законови положения и насоч-
ващи документи в областта на разкриването на доказателства. Изключенията 
при удовлетворяване правото на разкриване има в следните общи случаи:

 b условие за поверителност; 

 b когато това е в сериозен ущърб на обществения интерес;

 b с цел набиране на нови доказателства;

 b при риск от сериозно нараняване или причиняване на смърт на някого;

 b при възпрепятстване на предотвратяването, разследването или наказа-
телното преследване на престъпление.

Тези основания са посочени в различни закони на различните юрисдикции 
и вземат предвид по-висши интереси. 
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Съгласно чл. 7(4) от Директива 2012/13/ЕС, достъп до определени матери-
али може да бъде отказан, „ако такъв достъп може да доведе до сериозна 
опасност за живота или основните права на друго лице или ако такъв отказ 
е строго необходим, за да се гарантират важни обществени интереси, 
например в случаи, когато достъпът може да попречи на текущо разследва-
не или да навреди сериозно на националната сигурност на държавата член-
ка, в която е образувано наказателното производство.“ Прилагането на 
дерогация се поставя в зависимост от националното право на държавите 
членки. Решението да се даде или откаже достъп до някои материали се 
взема от съдебен орган в съответната държава.

В чл. 54(3)(e) от Римския статут са разписани изключенията при разкри-
ване на документи или информация, а именно „при условия на поверител-
ност и единствено с цел получаване на нови доказателства, освен ако пре-
доставилият информацията се съгласи с разкриването.“ Правило 82(1) от 
Правилника на Международния наказателен съд за процедурата и доказване-
то26 добавя още изключения, като уточнява, че прокурорът няма право да 
представя като доказателства никакви материали или информация, защи-
тени по силата на чл. 54(3)(e) от Римския статут без изричното съгласие на 
лицата, от които тези материали или информация са получени.

В Англия и Уелс прокурорите могат да вземат решение да не разкриват 
определени подробност от доказателствените материали, като например 
поверителна информация, макар тя да отговаря на критериите за разкри-
ване. За поверителен материал се смята информация, „чието разкриване 
според служебното лице би създало реален риск за нанасяне на вреда на 
обществения интерес“27. В Глава 2 от Наръчника за разкриване на 
Шотландската прокурорска служба28 като поверителна се определя инфор-
мация, която, ако бъде разкрита, би изправила пред „риск от сериозно нара-
няване или смърт което и да е лице, би възпрепятствала или попречила на 
превенцията, разкриването, разследването или наказателното преследване 
на престъпление или би била в сериозен ущърб на обществения интерес“. 
Правомощие на съдията е да реши дали да предостави имунитет срещу раз-
криването на информация, застрашаваща обществения интерес, като той 
може да отхвърли искането на прокурора за неразкриване, ако от съответ-
ната информация зависи оправдаването на обвиняемия.

26 International Criminal Court, Rules of Procedure and Evidence, 17 July 1998.
27 UK Ministry of Justice (2015), Criminal Procedure and Investigations Act Code of Practice.
28 Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service, Disclosure Manual, December 2014.

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/legal-texts/rulesprocedureevidenceeng.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447967/code-of-practice-approved.pdf
https://www.copfs.gov.uk/publications/prosecution-policy-and-guidance?showall=&start=2
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В Типовият закон за разкриването на информация в наказателното про-
изводство и в Типовите насоки за разкриването на информация в наказател-
ното производство на Британската общност са дефинирани две групи 
изключения при разкриването на доказателствена информация: (1) задълже-
нието за разкриване „се прилага в съответствие с националното законода-
телство по отношение на (a) поверителна (и/или секретна) информация или 
(б) информация, която е защитена от разкриване на друго законово основа-
ние; и (2) задължението за разкриване „не се прилага по отношение на инфор-
мация, която не е поверителна или защитена на друго законово основание, 
но разкриването ѝ може (a) да причини сериозно нараняване или смърт на 
лице; (б) да възпрепятства или попречи на превенцията, разкриването, раз-
следването или наказателното преследване на престъпление; или (в) да е в 
сериозен ущърб на обществения интерес, ако е издадена заповед срещу раз-
криването ѝ“29.

правила за комУникация междУ органите на наказателното 
правосъдие и средствата за масова информация

Принципът за прозрачност и откритост на правосъдието превръща 
комуникацията между органите на наказателното правосъдие и медиите 
във въпрос от съществено значение. Тези органи трябва да гарантират, че 
когато предоставят на обществеността сведения по дадено дело или обра-
зователна информация по правни въпроси и процедури, оповестеното пред 
медиите съдържание е коректно и медиите го представят по начин, който 
не нарушава законите, не застрашава интересите на страните по делото, 
нито ги излага в прекомерна степен на обществено внимание. Всяка държава 
под някаква форма разполага с правила за взаимоотношенията между органи-
те на наказателното правосъдие и медиите. В Англия и Уелс има протокол, в 
който са разписани правилата за общуване между началници на полицейски 
управления, висшестоящи прокурори и медиите. В него са уточнени и мате-
риалите, които органите на наказателното правосъдие могат да споделят 
с медиите, сред които са видеозаписи и транскрибирани разпити, както и 
информация, за чието разгласяване е получено съгласието на съответните 
пострадали лица, свидетели и др. Предоставянето на подобна информация на 
медиите следва да е съобразено със законите за авторското право и защита-
та на данни и информация (Закон за защита на данните от 1998 г., изменен и 

29 The Commonwealth, Office of Civil and Criminal Justice Reform (2017), Model Criminal Disclosure Act and 
Model Prosecution Disclosure Guidelines, London, Commonwealth Secretariat.

https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_2-ROL_Model_Criminal_Disclosure_0.pdf
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_2-ROL_Model_Criminal_Disclosure_0.pdf
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допълнен през 2018 г., Закон за свободата на информацията от 2000 г. и чл. 10 
от ЕКПЧ), както и със съдебни заповеди от общ характер30.

Изхождайки от чл. 10 на ЕКПЧ, Комитетът на министрите на Съвета на 
Европа (СЕ) е разработил препоръка за структуриране на представянето на 
информация за наказателни производства чрез медиите, които следва да 
бъдат разгледани и одобрени от държавите – членки на СЕ. Според тези 
проектонасоки, на медиите, под формата на прескомюникета, пресконфе-
ренции и подобни средства, трябва да се предоставя само проверена инфор-
мация или информация, основана на разумни предположения. В случай на про-
дължително наказателно преследване, властите следва редовно да инфор-
мират медиите за неговото развитие, стараейки се да не застрашават 
справедливостта на процеса. В допълнение, Комитетът на министрите 
препоръчва предоставената информация за заподозрени, обвиняеми или 
осъдени, особено непълнолетни и уязвими лица, да е в съответствие с пра-
вото им на неприкосновеност на личния живот, залегнало в чл. 8 от ЕКПЧ31.

В рамките на ЕС данните на обвиняемите са защитени по силата на 
Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, раз-

30 England and Wales, Crown Prosecution Service, Protocol for working together: Chief Police Officers, Chief 
Crown Prosecutors and the Media, 1 October 2005.

31 Съвет на Европа, Комитет на министрите (2003). Препоръка Rec (2003)13 на Комитета на минист-
рите на страните-членки за предоставяне на информация чрез медиите във връзка с наказателно 
производство, 10 юли 2003 г.

https://www.cps.gov.uk/publication/publicity-and-criminal-justice-system
https://www.cps.gov.uk/publication/publicity-and-criminal-justice-system
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/44/preporuka-rec-200313-na-komiteta-na-ministrite-na-stranite-chlenki-za-predostavyane-na-informaciya-chrez-mediite-vuv-vruzka-s-nakazatelno-proizvodstvo
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/44/preporuka-rec-200313-na-komiteta-na-ministrite-na-stranite-chlenki-za-predostavyane-na-informaciya-chrez-mediite-vuv-vruzka-s-nakazatelno-proizvodstvo
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/44/preporuka-rec-200313-na-komiteta-na-ministrite-na-stranite-chlenki-za-predostavyane-na-informaciya-chrez-mediite-vuv-vruzka-s-nakazatelno-proizvodstvo
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следването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни32.

При нарушение на разпоредбите за защита на данните или незаконна 
обработка или разкриване на личните данни на лице, което представлява 
интерес за даден съдебен процес, вкл. лице, обвинено в извършването на пре-
стъпление, както става ясно от изследване на Агенцията на ЕС за основни-
те права, субектите на данните могат да се възползват от правните сред-
ства за защита, определени от националното законодателство на съот-
ветната държава. В 16 държави – членки на ЕС, такова правно средство е 
компенсацията, а при тежки нарушения – налагането на глоби или лишава-
нето от свобода. Това съответства на правото на защита на личните 
данни и правото на ефективни правни средства за защита, залегнали съот-
ветно в чл. 8 и чл. 47 на Хартата на основните права на Европейския съюз 
(Хартата на ЕС)33. Въпреки че Директивата не споменава изрично защитата 
на данните на обвиняемите по време на съдебния процес, може да се заклю-
чи, че тя се отнася и до тях като физически лица, а вероятността органи-
те на наказателното правосъдие да разкрият техните данни е най-голяма. 

Съгласно британския Закон за защита на данните от 2018 г.34 съдът има 
право да разреши прилагането на правните средства за защита при неупъл-
номощена обработка на лични данни, дори тя да попада в категорията на 
изключенията, уредени в закона.

32 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните 
органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното пре-
следване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на 
такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, ОВ 2016 L 119.

33 European Union Agency for Fundamental Rights (2013), Access to data protection remedies in EU Member 
States, Luxemburg, Publications Office of the European Union.

34 United Kingdom, Data Protection Act, 23 May 2018.

Нарастващият интерес към социалните 
медии като цяло води до интерес към 
употребата на тези платформи и от 
страна на органите в системата на нака-
зателното правосъдие.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en_0.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
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Нарастващият интерес към социалните медии като цяло води до инте-
рес към употребата на тези платформи и от страна на органите в систе-
мата на наказателното правосъдие. Те успяват да преодолеят сложните 
въпроси, свързани с изявите в социалните медии, и се възползват от удоб-
ството и достъпността им, както и от възможността да са в пряк кон-
такт с обществеността. Редица правоприлагащи органи вече разполагат с 
официални профили в една или няколко социални мрежи, чрез които разпрос-
траняват информация, събират разузнавателни данни и повишават анга-
жираността на обществото и безопасността на жилищните райони. 
Служителите на тези органи имат право да притежават и лични профили, 
където да отбележат официалната си длъжност. Някои агенции като 
Полицията на Ню Йорк и Бюрото за разследване на щата Джорджия, разпо-
лагат и със специална политика, регулираща изявите в социалните медии35. 
Организации като Института по урбанистика36 и Бюрото за правна помощ 
(с подкрепата на още няколко агенции)37 са разработили препоръки в облас-
тта на регулирането на поведението в социалните медии, насочени към 
правоприлагащите органи и ресорните министерства.

медийно отразяване на наказателни дела

Отразяването в медиите на наказателното производство в съдебната 
зала и извън нея съответства на принципите за прозрачност и откритост 
на правосъдието. Случва се обаче репортажите да противоречат на право-
то на обвиняемите на справедлив съдебен процес. Потенциално те са в със-
тояние да застрашат делото не само като влияят върху пристрастност-
та на съдебните заседатели, но и като засягат личния живот и възмож-
ностите за реабилитация на обвиняемия. Конституциите на повечето 
страни разрешават медийните репортажи за всички съдебни дела от висок 
обществен интерес. Някои страни разполагат и със специални устави и 
политики, регулиращи дейността на медиите, включително репортажите 
и обсъждането на текущи съдебни дела в медиите. В някои стани от 
Източна и Южна Африка има отделни закони за регулиране на печатните 
медии, радиото и телевизията, и журналистите. Кения например има Закон 

35 Global Justice Information Sharing Initiative (2013), Developing a policy on the use of social media in 
intelligence and investigative activities: guidance and recommendations, Appendix B and Appendix D.

36 Oglesby-Neal, A. and Warnberg, C. (2019), Law enforcement social media policies: recommendations to 
support community management, Washington DC, Urban Institute.

37 Global Justice Information Sharing Initiative (2013), Developing a policy on the use of social media in 
intelligence and investigative activities: guidance and recommendations.

https://it.ojp.gov/documents/d/Developing a Policy on the Use of Social Media in Intelligence and Inves....pdf
https://it.ojp.gov/documents/d/Developing a Policy on the Use of Social Media in Intelligence and Inves....pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99788/law_enforcement_social_media_policies_5.pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99788/law_enforcement_social_media_policies_5.pdf
https://it.ojp.gov/documents/d/Developing a Policy on the Use of Social Media in Intelligence and Inves....pdf
https://it.ojp.gov/documents/d/Developing a Policy on the Use of Social Media in Intelligence and Inves....pdf
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за Медийния съвет № 46 от 2013 г., Закон за информацията и комуникациите 
№ 411A от 1998 г. и Закон за Кенийската радиоразпръсквателна корпорация 
№ 221 от 1988 г., който съдържа общи разпоредби за радиоразпръскването. 
Със Закон № 46 се учредява Медийния съвет на Кения, който регулира жур-
налистическата дейност като цяло чрез „създаване на препоръчителни 
стандарти за журналистите, медийните работници и медийните предпри-
ятия и насърчаване, регулиране и наблюдение на изпълнението на етичните 
и професионалните стандарти“38. Радиоразпръскването в Намибия е регули-
рано в Закона за Намибийската комисия по комуникациите № 4 от 1992  г. 
Законът за радиото № 3 от 1952 г. се занимава с въпросите за радиочесто-
тите. С министерски постановления, издадени по препоръка на Намибийската 
комисия по комуникациите, се уреждат и други въпроси в тази област39. За 
медийни регулации в САЩ не може да се говори, без да се спомене значител-
ната свобода, дадена на пресата с Първата поправка на Конституцията, 
която отнема възможността на правителството да ограничава свободата 
на словото. Въпреки гарантираното право на свободно слово, със Закона за 
комуникациите от 1934 г. е създадена Федералната комисия по комуникации, 
която отговаря за регулирането на радио и телевизионното разпръскване40. 
Печатните медии като цяло са свободни от регулации и могат да публику-
ват всякакво съдържание, с изключение на клеветнически или опозоряващи 
материали41. Медийните платформи, чиято регулация е доста слаба, са въз-
приели етични и редакторски стандарти за саморегулация, с които трябва 
да се съобразяват в работата си42. В Европа предстои да бъде приета 
Директива за аудиовизуалните медийни услуги като рамка за регулиране на 
това поле на дейност в ЕС. С нея се хармонизира националното законодател-
ство на отделните държави членки и се създават нови правила за защита и 
подобряване на аудиовизуалните услуги в Съюза43. 

Като цяло журналистите се допускат в съдебната зала, където могат да 
водят бележки по съдопроизводството и да представят съдържанието им 

38 Limpitlaw, J. (2016), Media Law Handbook for Eastern Africa Volume 2, Johannesburg, Konrad-Adenauer-
Stiftung Regional Media Programme: Sub-Saharan Africa.

39 Limpitlaw, J. (2016), Media Law Handbook for Eastern Africa Volume 2, Johannesburg, Konrad-Adenauer-
Stiftung Regional Media Programme: Sub-Saharan Africa.

40 University of Minnesota (2016), Understanding media and culture, Minneapolis, University of Minnesota 
Libraries Publishing.

41 SparkNotes editors (2007), SparkNotes 101 American Government, SparkNotes.com, SparkNotes LLC.
42 Orme, B. (2015), United States: Media self-regulation: A questionable case of American exceptionalism?, in: 

White, A. (ed.) The Trust Factor: an EJN review of journalism and self-regulation, London, Ethical Journalism 
Network. 

43 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координи-
рането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на дър-
жавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за 
аудиовизуалните медийни услуги), ОВ 2010 L 095.

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1001a9cf-b6ec-bd5d-e720-9cf1aba590ee&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1001a9cf-b6ec-bd5d-e720-9cf1aba590ee&groupId=252038
https://open.lib.umn.edu/mediaandculture/
https://www.sparknotes.com/us-government-and-politics/american-government/the-media/section3/
https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/trust-factor/united-states
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32010L0013
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под формата на новини за широката публика. Допуска се и да влизат във връзка 
с компетентните органи, за да сверяват фактите по конкретното дело, 
което отразяват. Информацията, която може да бъде включвана в журналис-
тическите материали, е ограничена с редица актове като закони, етични 
кодекси или съдебни заповеди. Спазването на тези ограничения е презумпция 
за вида информация, който може да се изнася, а когато случаят не е такъв, 
съдът може да издаде специална заповед, в която ограниченията да бъдат 
формулирани. Повечето ограничения върху публичността на информацията са 
свързани с разкриването на самоличността на непълнолетни лица и жертви на 
сексуални престъпления. В чл. 6(1) от ЕКПЧ изрично се изброяват обстоятел-
ствата, при които достъпът на пресата до отразяването на съдебния процес 
може да бъде ограничен, а именно, ако това е „в интерес на нравствеността, 
обществената и националната сигурност в едно демократично общество, 
когато това се изисква от интересите на непълнолетните лица или за защи-
та на личния живот на страните по делото или, само в необходимата според 
съда степен, в случаите, когато поради особени обстоятелства публичнос-
тта би нанесла вреда на интересите на правосъдието“44. В Англия и Уелс са 
налице законови норми, с които са въведени ограничения върху отразяването 
на определени части от наказателното производство с цел предпазване от 
ненужна публичност. При дела срещу непълнолетни в младежките съдилища 
на медиите е забранено да публикуват името, адреса, училището или каквато 

44 Съвет на Европа, Европейска конвенция за правата на човека, изм. и доп. от Протоколи № 11 и 14, 
придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16.

https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf


26

ПрезумПцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела 

Разкриване на информация 
 и медийно отразяване на наказателни дела

и да е друга информация, чрез която може да бъде разкрита самоличността на 
лице под 18-годишна възраст, което представлява интерес в дадено дело45. 
Законът за неуважение на съда от 1981 г.46 също упълномощава съда да наложи 
ограничение или да отложи репортажите за съдебното производство, докато 
е необходимо, с цел „избягването на сериозен риск от нанасяне на вреда върху 
правораздаването в това производство“. Този закон вменява строга отговор-
ност и медиите не могат да се оправдаят с непознаването му, ако с публику-
ван материал или с действията си са нанесли вреда на дело, което е в ход47. В 
някои юрисдикции като австралийския щат Виктория съдилищата често 
издават заповеди за отстраняване на медиите като превантивна мярка 
срещу публикуването на изразяващи предубеждения материали. Тяхната чес-
тота се отдава на желанието да бъдат намалени случаите на неуважение на 
съда при текущи съдебни процеси48. Нарушаването на законите или заповеди-
те, с които се ограничава публикуването на материали, свързани със съдопро-
изводството, е проява на неуважение към съда, което е наказуемо деяние, като 
нарушителят може да получи глоба в различен размер или да бъде лишен от 
свобода за различен срок в зависимост от юрисдикцията. Пострадалите от 
подобно престъпление от страна на медиите могат да се възползват от 
наличните в съответната юрисдикция граждански средства за защита. 

Задължение на съда е да определи дали журналистическа публикация или 
репортаж на съдебен процес е в нарушение на законовите ограничения за 
разкриване на информация за обвинените в извършване на престъпление 
лица. По делото Тураншо и Жули срещу Франция49 Европейският съд по пра-
вата на човека (ЕСПЧ) осъжда журналистката Патриша Тураншо и редак-
тора Серж Жули от в. „Либерасион“ за огласяването на „непубликувани мате-
риали“ по наказателно дело. Производството е срещу двама непълнолетни 
младежи, замесени в убийство, а статията, съдържаща изказвания на младе-
жите, направени по време на разследването, се появява преди да им бъде 
отправено официално обвинение. Журналистката и редакторът са обвине-
ни и впоследствие осъдени за нарушаване на Закона за свободата на пресата 
от юли 1881 г., с който се забранява публикуването на каквито и да било 
документи, свързани с наказателен процес, преди те да бъдат прочетени на 
открито съдебно заседание. Един от доводите на защитата им е, че чл. 38 

45 Channel 4 (2020), Reporting legal proceedings, in: Channel 4 Producers Handbook. 
46 United Kingdom, Contempt of Court Act 1981, 27 July 1981.
47 Channel 4 (2020), Contemp or ‘sub-judice‘ rules, in: Channel 4 Producers Handbook.
48 Bosland, J. (2018), Restraining ‘extraneous’ prejudicial publicity: Victoria and New South Wales compared, in: 

UNSW Law Journal, Volume 41, Issue 4.
49 European Court of Human Rights, Tourancheau and July vs. France, No. 53886/00, 24 November 2005 (in 

French).

https://www.channel4.com/producers-handbook/media-law/contempt-and-reporting-legal-proceedings/reporting-legal-proceedings
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49
https://www.channel4.com/producers-handbook/media-law/contempt-and-reporting-legal-proceedings/contempt-or-sub-judice-rules
http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2018/12/Bosland.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["FRE"],"appno":["53886/00"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-71307"]}
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от този закон противоречи на чл. 10 от ЕКПЧ. Според националните съдеб-
ни инстанции обаче публикацията е уронила репутацията на непълнолет-
ните и е нарушила презумпцията за невиновност, поради което присъдата 
над журналистите не е в противоречие с чл. 10 от ЕКПЧ.

Колкото по-обширно e отразяването на наказателните дела, толкова 
повече се прекъсва непредубеденото правораздаване, което се очаква от 
властите по време на процес. В репортажите фактите се съкращават и се 
представят под формата на сензация на нищо неподозиращата обществе-
ност. Терминологията, използвана при описанието на заподозрените и обви-
няемите, често има оценъчен характер и предполага вина. Голяма е вероят-
ността обектът на подобни репортажи да бъде осъден и да получи присъда 
от общественото мнение преди съдебния процес изобщо да е започнал. 
Независимо от медийните материали, се очаква при изпълнение на съдебни-
те си задължения съдиите и съдебните заседатели да вземат безпри-
страстни решения въз основа единствено на представените в съда доказа-
телства в хода на делото. Репортажите във връзка с престъпления често 
съдържат изопачена, едностранчива и предубедена информация, която би 
била отхвърлена като доказателство в съда, но обществеността често ѝ 
се доверява, тъй като повечето журналисти твърдят, че източник на 
информацията са съдебните органи50. Доказана е връзката между предубе-
деното отношение на съдебните заседатели към обвиняемия и медийните 
материали за престъплението, които те са прочели или гледали. 

Според изследвания, съдиите се влияят в същата степен от репортажи-
те за престъпления в медиите при изпълнение на служебните си задълже-
ния. Американско проучване сочи, че „когато едно дело се отразява широко в 
средствата за масова информация, съдиите са склонни да постановят по-
тежки присъди отколкото по дела с по-малка публичност“51.

50 Bakhshay, S. and Haney, C. (2018), The media’s impact on the right to a fair trial: A content analysis of pretrial 
publicity in capital cases, in: Psychology, Public Policy and Law, Volume 24, Issue 3, August 2018.

51 Capital punishment in context, Media influence in capital cases (The Case of Aileen Wuomos). 

Американско проучване сочи, че „когато 
едно дело се отразява широко в средства-
та за масова информация, съдиите са склон-
ни да постановят по-тежки присъди 
отколкото по дела с по-малка публичност“.

https://www.researchgate.net/publication/326876349_The_media's_impact_on_the_right_to_a_fair_trial_A_content_analysis_of_pretrial_publicity_in_capital_cases
https://www.researchgate.net/publication/326876349_The_media's_impact_on_the_right_to_a_fair_trial_A_content_analysis_of_pretrial_publicity_in_capital_cases
https://capitalpunishmentincontext.org/issues/media
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Освен традиционните радиоразпръсквателни канали, социалните медии, 
чиято популярност нараства, също допринасят за повлияване мнението на 
съдиите и съдебните заседатели по наказателни дела. Информацията там 
е изключително леснодостъпна, само на клик разстояние. Най-отрицателната 
характеристика на платформи като Twitter, Facebook, WhatsApp и Reddit е 
тяхната интерактивност, която позволява на потребителите да споде-
лят мнения по обсъжданите въпроси, включително по съдебни дела. Така 
служителите от системата на наказателното правосъдие има вероят-
ност да се сблъскат с нежелана информация за делото и това да повлияе 
отрицателно на разглеждането му в съда. 

разкриването на информация и медийното отразяване 
на наказателните дела в практиката

Предоставянето на информация за наказателни дела от страна на орга-
ните на наказателното правосъдие като цяло съответства на принципи-
те за прозрачно и открито правораздаване. Начина на предоставяне на 
информация се определя от установената рамка за регулиране на това 
задължение. Самите органи на наказателното правосъдие разполагат с 
правомощието да решат какво, как и кога да бъде съобщено на обществе-
ността. Европейската комисия за ефективност на правосъдието е създала 
Насоки за комуникация с медиите и обществеността, предназначени за 
органите на наказателното правосъдие. Каналите, по които тези органи 
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могат да съобщават информация по текущи наказателни процеси на сред-
ствата за масова информация и обществото са пресконференции, преско-
мюникета, интервюта, писмени отговори на писмени запитвания, публи-
кации на уебсайт, социални мрежи, публични лекции и дебати, видеосъоб-
щения, излъчване на изслушванията по радиото/телевизията и др.52. В 
Англия и Уелс има специален наръчник за „публикуване на присъдите по 
делата“, който властите използват, когато оповестяват изхода на дадено 
дело53. Според обстоятелствата и целите на публичното изявление обаче 
се решава кой да се обърне към обществото. Прокурорите, съдиите, слу-
жителите на съда, говорителите на съответната институция и полицей-
ските служители са лица, които имат право да правят изявления пред 
обществото по наказателни въпроси като преки участници в съдебния 
процес или говорители на съдебните органи. Разпространяването на 
информация сред обществеността обаче подлежи на законови ограничения 
като защита на правата на непълнолетните и свидетелите, конфиденци-
алност, моралност, презумпция за невиновност и др. Затова всякаква 
информация, подлежаща на законови или съдебни ограничения не следва да 
бъде оповестявана, освен по изключение, изрично упоменато в закона. В 
САЩ например съществува система за достъп на медиите и обществото 
до информация (в някои случаи ограничена) по наказателни дела – Обществен 
достъп до електронните данни на съда (PACER). Потребителите трябва 
задължително да са регистрирани в системата, където при промяна на 
статуса на делото информацията се обновява.  

заключение: пропУски и предизвикателства

52 European Commission for the Efficiency of Justice (2018), Guide on communication with the media and the 
public for courts and prosecution authorities, Strasbourg, 4 December 2018.

53 UK Ministry of Justice (2011), Publicising sentencing outcomes.

На хартия, законите, уреждащи разкри-
ването на информация и комуникацията 
с медиите, са добри, но на практика, 
буквата на закона се преиначава и не се 
спазва.

https://rm.coe.int/cepej-2018-15-en-communication-manual-with-media/16809025fe
https://rm.coe.int/cepej-2018-15-en-communication-manual-with-media/16809025fe
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/487464/20150413-Publishing_Sentencing_Outcomes_MoJ_Guidance_HQMCSPA-O.pdf
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Разкриването на информация е важен етап от наказателното производ-
ство и ако се прилага правилно, дава възможност на обвиняемия да изгради 
солидна защита срещу отправените му обвинения. Този етап започва, 
когато обвиняемият пледира за своята невинност, и приключва преди про-
изнасянето на присъдата по делото. Това е желана стъпка при съблюдава-
не правото на справедлив процес, но все пак има законови ограничения, 
включително при необходимост от опазване на обществения интерес, при 
които определена информация не се оповестява. Поради неразкрита от 
страна на прокуратурата информация през 2017 г. множество дела в Англия 
и Уелс са прекратени, а разглеждането на други е спряно до поправяне на 
пропуска. Медиите също насърчават откритостта на правосъдието, 
като информират обществото за престъпленията и процедурите по 
наказателните дела. Постоянните репортажи за престъпления влияят 
върху отношението и мнението на съдиите и съдебните заседатели в 
реалния съдебен процес, което се отразява негативно върху присъдите, 
които се постановяват.

На хартия, законите, уреждащи разкриването на информация и комуни-
кацията с медиите, са добри, но на практика, буквата на закона се преина-
чава и не се спазва. Причината за това е, че компетентните органи не 
разполагат с достатъчно кадри и логистичен капацитет за прилагане на 
правилата. Служителите и прокурорите, натоварени с разкриването на 
информацията, не са достатъчно подготвени и липсва необходимият кон-
трол върху тях, като тези недостатъци са анализирани в делото ДС и ТС 
срещу Регина, което е пример за груба некомпетентност от страна на 
прокуратурата. В някои юрисдикции един и същи служител, например сле-
довател или прокурор, изпълнява основните си функции по делото и отго-
варя за разкриването на информация, като в крайна сметка смесването на 
тези роли води до незадоволителни резултати. Друг фактор, който не 
подтиква към съвестно изпълнение на тези задължения, е липсата на санк-
ции за тяхното неизпълнение. За подобряване на процеса по разкриване на 
информация би било добре заподозрените и техните адвокати също да 
участват в него още на етапа на разследването. Показанията на обвиня-
емите се анализират от адвокатите им и те са в състояние още в начал-
ната фаза да преценят какви материали евентуално биха оневинили клиен-
тите им, като съответно ги изискат от обвинението. Това не само би 
ориентирало служителите, отговорни за предоставянето на информация, 
какви материали да разкрият, но би скъсило времето на наказателното 
преследване. 
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Предвид непрекъснатото медийно внимание, което наказателните дела 
привличат, в много страни липсата на разпоредби, конкретно засягащи 
поведението на медиите по време на наказателния процес, е пречка пред 
опазването на интересите на системата на наказателното правосъдие и 
на обвиняемите. Въвеждането на разпоредби в тази област би дало въз-
можност да се опишат подробно адекватните практики, които журнали-
стите и медиите следва да съблюдават, както и санкциите при наруше-
ние. Ако тези разпоредби са в различни закони обаче, има риск те да бъдат 
объркващи и да се прилагат противоречиво. Недостатъчното познаване 
на системата на наказателното правосъдие от част от журналистите 
също подкопава принципите на защита правата на обвиняемите, като в 
стремежа към сензационни и актуални материали те дори биват погазва-
ни. Представяйки превратно наказателния процес пред широката публика, 
медиите допринасят за намаляване на шансовете на обвиняемите да 
бъдат съдени справедливо. Органите на наказателното правосъдие и 
медиите трябва да работят съвместно за тази цел, като се стремят да 
сведат до минимум, ако е невъзможно въобще да премахнат, факторите, 
които поставят заподозрените и обвиняемите лица в неизгодно положе-
ние преди, по време на и след съдебния процес.
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препоръки

Изброените пропуски и предизвикателства в системата на наказателно-
то правосъдие могат да бъдат преодолени, ако държавите вземат под вни-
мание следните препоръки: 

приемане на програми за разширен и продължителен 
(най-добре едногодишен) курс на обучение на прокурори 
и полицаи относно процедурите за разкриване на инфор-
мация;

назначаване на служители, които да се занимават един-
ствено с разкриването на информация, по всяко наказа-
телно дело; 

ангажиране на адвокатите на защитата в процедурата 
по разкриване на информацията от самото начало на 
случая;

въвеждане на задължително правно обучение за всички 
репортери относно принципите и процедурните пра-
вила в наказателното правосъдие, организирано от асо-
циациите на юристите;

систематизиране на всички разпоредби, свързани с 
поведението на медиите във връзка с наказателното 
правосъдие, в един акт с цел по-голяма достъпност на 
съдържанието;

създаване на регулаторен орган, следящ за спазването 
на законите и политиките, свързани с медийните 
репортажи по наказателни дела, който има правомощия 
да възбужда дела срещу нарушителите;

подобряване достъпа на широката общественост до 
информация за наказателното правосъдие и съдопроиз-
водството чрез държавно финансирани програми за 
обучение относно наказателно-правните принципи и 
процедури, които да повишат критичността на ауди-
торията към предоставяната ѝ информация.
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оливия дорак 
изследовател 
център за изследване на демокрацията

Увод

Презумпцията за невиновност e основен принцип в наказателното 
правосъдие и наказателното право. Според това основно правило 
заподозрените и обвиняемите в извършване на престъпление се 

смятат за невинни до доказване на вината им от безпристрастен съд или 
съдебни заседатели. Като метаправило то обхваща и прилагането на други 
правила и принципи, чиято цел е гарантирането на справедлив процес. Към 
тях спадат принципът за обективност на съдиите и съдебните заседате-
ли54, правото на лицето да не се самоинкриминира в извършването на пре-
стъпление55 и правото да се запази мълчание56, принципът тежестта на 
доказване на обвинението да се понася от обвинителя или прокурора57, прин-
ципът при съмнение да се решава в полза на обвиняемия58, правното задълже-

54 Ulväng, M. (2013), Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness, in: Netherlands Journal of Legal 
Philosophy, Volume 43, Issue 3, pp. 205-224. 

55 Ulväng, M. (2013), Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness, in: Netherlands Journal of Legal 
Philosophy, Volume 43, Issue 3, pp. 205-224. 

56 European Court of Human Rights, John Murray v. the United Kingdom, No. 18731/91, 8 February 1996.
57 Mueller, C.B. and Kirkpatrick, L.C. (2009), Evidence, 4th ed., Alphen aan den Rijn, Aspen Publishers (Wolters 

Kluwer), pp. 133–34.
58 European Court of Human Rights, Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, No. 10590/83, 6 December 1988. 

ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИНОВНОСТ И 
ЗАЩИТАТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА 
НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА ЗАПОДОЗРЕНИТЕ 
И ОБВИНЯЕМИТЕ 

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/3/NJLP_2213-0713_2013_042_003_004.pdf
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/3/NJLP_2213-0713_2013_042_003_004.pdf
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ние при неспазване на стандартите обвиняемият да бъде оправдан59, защи-
тата срещу съдебни решения и присъди, съдържащи обидни квалификации60, 
правните презумпции и защитата на обвиняемия срещу преждевременни 
изявления на длъжностни лица от съдебните, разследващите, полицейските 
и други държавни органи, приписващи му или деклариращи вина61. 

За разлика от други юрисдикции, в 
Европейския съюз презумпцията за 
невиновност е защитено право, а не 
принцип или ръководно начало.

За разлика от други юрисдикции62, в Европейския съюз презумпцията за 
невиновност е защитено право, а не принцип или ръководно начало. Чл. 6(2) 
от ЕКПЧ гласи: „Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се 
смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона“63. 
Освен споменатите метаправила, съдържащи се в това право, чл. 6(2) от 
ЕКПЧ е разпоредба от по-обхватния чл. 6, който урежда по-широкото поня-
тие „право на справедлив съдебен процес“64. Времевата рамка за допусти-
мост на чл. 6(2) и съответно на прилагането на презумпцията за невинов-
ност е предмет на спорове в научните и юридическите среди, а прилагане-
то ѝ в съдебната практика допълнително усложнява въпроса. Според някои 
мнения презумпцията за невиновност е гарантирана преди началото на 
наказателното производство65, докато в други позиции се изтъква, че фра-
зата „обвинено в извършване на престъпление“ в чл. 6(2) води до извода, че 

59 Ulväng, M. (2013), Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness, in: Netherlands Journal of Legal 
Philosophy, Volume 43, Issue 3, pp. 205-224. 

60 Ulväng, M. (2013), Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness, in: Netherlands Journal of Legal 
Philosophy, Volume 43, Issue 3, pp. 205-224. 

61 Council of Europe and European Court of Human Rights (2020), Guide on Article 6 of the European 
Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb); European Court of Human Rights (ECtHR), 
G.C.P. v. Romania, No. 20899/03, 4 June 2012; European Court of Human Rights, Allenet de Ribemont v. 
France, No. 15175/89, 10 February 1995. 

62 Tanoos, A. (2017), Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage, in: Indiana Law 
Review, Volume 50, pp. 997-1022.

63 Съвет на Европа, Европейска конвенция за правата на човека, изм. и доп. от Протоколи № 11 и 14, 
придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16.

64 Съвет на Европа, Европейска конвенция за правата на човека, изм. и доп. от Протоколи № 11 и 14, 
придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16.

65 Duff, R.A. (2013), Who Must Presume Whom to Be Innocent of What?, in: Netherlands Journal of Legal 
Philosophy, Volume 42, Issue 3, pp. 170-192; Milaj, J. and Mifsud Bonnici, J.P. (2014), Unwitting subjects of 
surveillance and the presumption of innocence, in: Computer Law & Security Review, Volume 30, Issue 4, pp. 
419-428.

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/3/NJLP_2213-0713_2013_042_003_004.pdf
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/3/NJLP_2213-0713_2013_042_003_004.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol50p997.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/3/NJLP_2213-0713_2013_042_003_002.pdf
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презумпцията е валидна само при наличие на (официално) внесено обвинение 
за престъпление66.

Като цяло, Европейският съд по правата на човека е на мнение, че пре-
зумпцията за невиновност „обикновено не е в сила при отсъствие на обви-
нение за престъпление“67, като съответно се придържа към тази позиция 
при оценяване на допустимостта на твърдения за нарушаване на чл. 6(2) от 
ЕКПЧ. Тълкуването обаче се усложнява допълнително, тъй като съдът по 
принцип смята, че презумпцията за невиновност престава да действа, след 
като вината на лицето е била надлежно и законно доказана68. От друга стра-
на, тя е валидна при приключване на делото, когато то се обжалва, както и 
като защитен механизъм за лица, които са били оправдани по дадено обвине-
ние или обвинението към тях е било оттеглено69. 

презУмпцията за невиновност и медийното отразяване 

Спазването на презумпцията за невиновност и правото на справедлив 
процес при наказателните дела са необходимост във всяко справедливо 
общество. Това е още по-важно при дела, които предизвикват значителен 
медиен интерес и при които безпристрастността на съда е застрашена от 
репортажите за наказателния процес и съдебните заседатели може да се 
повлияят или да си изградят предубедено мнение въз основа на медийни пуб-
ликации или публични изявления относно вината (или невинността) на даде-
но лице70.

Тъй като журналистите и медийните издатели често получават инфор-
мацията за наказателния процес от държавните органи, съдебната власт, 
следствието или полицията, споменатите права следва да се съблюдават и 
при огласяването на информация и изявленията от тяхна страна. Съгласно 

66 Milaj, J. and Mifsud Bonnici, J.P. (2014), Unwitting subjects of surveillance and the presumption of innocence, 
in: Computer Law & Security Review, Volume 30, Issue 4, pp. 419-428. 

67 Council of Europe and European Court of Human Rights (2020), Guide on Article 6 of the European 
Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb), p. 63.

68 Council of Europe and European Court of Human Rights (2020), Guide on Article 6 of the European 
Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb), p. 63.

69 European Court of Human Rights, Cleve v. Germany, No. 48144/09, 15 April 2015. 
70 Patrick, E. (2002), Protecting the Defendant’s Right to a Fair Trial in the Information Age, in: Capital Defense 

Journal, Volume 15, Issue 1. pp. 71-91; Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated 
Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, in: Ohio North University Law 
Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795; 
Tanoos, A. (2017), Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage, in: Indiana Law 
Review, Volume 50, pp. 997-1022.
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решения на ЕСПЧ, чл. 6(2) „в съответния му аспект има за цел да предотвра-
ти нарушаването на правото на справедлив съдебен процес поради изявле-
ния, изразяващи предубеждения, направени в тясна връзка със съответното 
производство“71. Приложението към Препоръка Rec(2003)13 относно предос-
тавяне на информация чрез медиите във връзка с наказателно производство72 
е в съответствие с тези решения, като препоръчва мнения и информация 
във връзка с продължаващо наказателно производство да се оповестяват 
или разпространяват само чрез медиите, където това не накърнява пре-
зумпцията за невинност.

Декларацията на Съвета на Европа относно предоставяне на информация 
чрез медиите във връзка с наказателно производство също приканва журна-
листите и медиите „в репортажите си да третират както заподозрени-
те, така и обвинените в извършването на престъпления като невинни до 
доказване на вината им от съд, предвид факта, че те се ползват от право-
то по чл. 6 от Конвенцията“73. Необходимостта да се защитава презумп-
цията за невиновност обаче не предполага властите да спрат да информи-
рат обществото за текущите съдебни дела74, нито пресата да престане 
да ги отразява.

71 European Court of Human Rights, Khuzhin and Others v. Russia, No. 13470/02, 23 January 2009.
72 Съвет на Европа, Комитет на министрите (2003). Препоръка Rec (2003)13 на Комитета на минист-

рите на страните-членки за предоставяне на информация чрез медиите във връзка с наказателно 
производство, 10 юли 2003 г.

73 Council of Europe, Committee of Ministers (2003), Declaration on the provision of information through the 
media in relation to criminal proceedings, 10 July 2003.

74 European Court of Human Rights, The Sunday Times v. the United Kingdom, No 6538/74, 26 April 1979; 
European Court of Human Rights, Karakaş and Yeşiliramak v. Turkey, No. 43925/98, 28 June 2005.
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В този смисъл Директива (ЕС) 2016/343 относно укрепването на някои 
аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да при-
състват на съдебния процес в наказателното производство посочва, че дока-
то вината на заподозрения или обвиняемия не бъде доказана в съответ-
ствие със закона, предоставяната на медиите информация от публичните 
органи не следва да създават впечатлението, че лицето е виновно. Това 
задължение обаче не възпрепятства тези органи да огласяват „информация 
относно наказателното производство, когато това е строго необходимо 
по съображения, свързани с наказателното разследване, или от обществен 
интерес“75. В Приложението към Препоръка Rec(2003)13 се допълва, че „[В] кон-
текста на наказателните процеси от обществен интерес или други нака-
зателни процеси, които са привлекли специалното внимание на общество-
то, съдебните власти и полицейските служби би трябвало да информират 
медиите за най-важните си действия дотогава, докато това не накърнява 
… [или] не пречи на резултата от съдебните процедури“76. 

В контекста на чл. 6(2) от ЕКПЧ, в повечето случаи съдът се придържа към 
мнението, че презумпцията за невиновност може да бъде нарушена, когато 
след повдигането на обвинение за извършено престъпление властите, съдът, 
полицията или следствието направят или публикуват изявления или огласят 
съдебни решения, които посочват вина, отразяват мнения за предполагаема 
вина, внушават на аудиторията убеждението или впечатлението, че обвиня-
емият е виновен, или накърняват безпристрастността и поведението на 
следователи, съдебни заседатели или съдии77. За разлика от това, съдът не 
смята изявленията на журналисти и медийни издатели, които не цитират 
пряко длъжностни лица или държавни органи, за накърняващи чл. 6(2); подобни 
материали по-скоро може да застрашат презумпцията за невиновност и да 
бъдат определени като нарушение на чл. 8 от ЕКПЧ – правото на зачитане 
на личния и семейния живот78. С други думи, медийното отразяване на нака-
зателни дела „може да е в разрез не само със справедливостта и безпри-
страстността на производството, но и с други лични и обществени инте-
реси. Особена ценност представляват презумпцията за невиновност, репу-

75 Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укреп-
ването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват 
на съдебния процес в наказателното производство, ОВ 2016 L 065.

76 Съвет на Европа, Комитет на министрите (2003). Препоръка Rec (2003)13 на Комитета на минист-
рите на страните-членки за предоставяне на информация чрез медиите във връзка с наказателно 
производство, 10 юли 2003 г.

77 European Court of Human Rights, Karakaş and Yeşiliramak v. Turkey, No. 43925/98, 28 June 2005; European 
Court of Human Rights, Khuzhin and Others v. Russia, No. 13470/02, 23 January 2009. 

78 European Court of Human Rights, Mityanin and Leonov v. Russia, No. 11436/06 and No. 22912/06, 4 August 2019.
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https://www.mtitc.government.bg/bg/category/44/preporuka-rec-200313-na-komiteta-na-ministrite-na-stranite-chlenki-za-predostavyane-na-informaciya-chrez-mediite-vuv-vruzka-s-nakazatelno-proizvodstvo
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тацията и неприкосновеността на личния живот на участниците в съдеб-
ния процес [включително на обвиняемото лице]“79. 

медийните репортажи  
и правото на зачитане на личния живот 

Съгласно чл. 8 от ЕКПЧ „Всеки има право на неприкосновеност на личния 
и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията“80. 
Обхватът на чл. 8, в който се дефинира „личен живот“ е широк, като към 
него спадат физическа, психологическа и морална неприкосновеност81, физи-
ческа и социална идентичност82, полова идентичност, сексуална ориента-
ция и сексуален живот83, име и семейна идентичност84, етническа и расова 
идентичност85, личностен имидж86 и репутация87. Макар чл. 8 изрично да 
определя наличието на негативно задължение чрез формулировката 
„Намесата на държавните власти в упражняването на това право е 
недопустима“88, се подразбира, че държавата има и позитивно задължение да 
защитава правото на личен живот.

Според решение на Европейският съд по правата на човека, позитивното 
задължение за защита неприкосновеността на личния живот е приложимо и 
в контекста на наказателното производство89. Имайки предвид тези задъл-
жения обаче, съдът отбелязва, че наказателното производство води до 
определени последствия за личния живот на заподозрените и обвиняемите 
и изтъква, че тези последствия са в съответствие с чл. 8, когато са нормал-
ни при създадените обстоятелства, съразмерни или в интерес на обще-

79 Resta, G. (2008), Trying Cases in the Media: A Comparative Overview, in: Law and Contemporary Problems, 
Volume 71, Issue 4, pp. 31-66.

80 Съвет на Европа, Европейска конвенция за правата на човека, изм. и доп. от Протоколи № 11 и 14, 
придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16. 

81 European Court of Human Rights, Pretty v. the United Kingdom, No. 2346/02, 29 July 2002.
82 European Court of Human Rights, Mikulić v. Croatia, No. 53176/99, 4 September 2002.
83 European Court of Human Rights, Peck v. the United Kingdom, No. 44599/98, 28 April 2003.
84 European Court of Human Rights, Ünal Tekeli v. Turkey, No. 29865/96, 16 February 2005.
85 European Court of Human Rights, S. and Marper v. the United Kingdom, No. 30562/04 and No. 30566/04, 4 

December 2008.
86 European Court of Human Rights, Sciacca v. Italy, No. 50774/99, 11 January 2005.
87 European Court of Human Rights, Axel Springer AG v. Germany, No. 39954/08, 7 February 2012.
88 Съвет на Европа, Европейска конвенция за правата на човека, изм. и доп. от Протоколи № 11 и 14, 

придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16.
89 European Court of Human Rights, Osman v. the United Kingdom, No. 87/1997/871/1083, 28 October 1998; 

European Court of Human Rights, M.C. v. Bulgaria, No. 39272/98, 4 March 2004; European Court of Human 
Rights, Khadija Ismayilova v. Azerbaijan, No. 65286/13 and No. 57270/14, 10 April 2019.
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ството90. Това означава, че наказателното производство и медийното му 
отразяване неизбежно засягат личния живот на обвиняемия, като наруша-
ването на личното пространство и личния му живот в определена степен в 
хода на наказателното дело не е в противоречие с чл. 8; самото осъществя-
ване на наказателно производство обаче не е повод за незачитане правата 
на личността по чл. 891.Съответно, когато длъжностно лице огласява 
информация за наказателно производство, трябва да бъде взето предвид и 
правото на личен живот, и подходящата степен на намеса. 

За да се намери баланс между елементи-
те на триадата свобода на изразяване – 
право на неприкосновеност на личния 
живот – презумпция за невиновност, е 
необходимо да се разграничи „онова, което 
интересува обществото“ от „онова, 
което е в интерес на обществото“.

Що се отнася до Директива (ЕС) 2016/343 и Препоръка Rec(2003)13, макар 
тези два акта да се припокриват, между тях има малка разлика, която си 
струва да бъде спомената. Докато първият документ се позовава на раз-
пространението на информация, която е от „обществен интерес“92, втори-
ят разширява обхвата на разпространение до информация, която е от 
обществен интерес или наказателни процеси, които са привлекли специал-
ното внимание на обществото. Тази разлика има решаващо значение. За да 
се намери баланс между елементите на триадата свобода на изразяване – 
право на неприкосновеност на личния живот – презумпция за невиновност, 
е необходимо да се разграничи „онова, което интересува обществото“ от 
„онова, което е в интерес на обществото“93. Воайорските наклонности на 
аудиторията може би се задоволяват с интимни подробности или информа-
ция за личния живот на заподозряно или обвинено в извършването на пре-
стъпление лице, но последните нарушават неприкосновеността на личния 
живот и могат да навредят и да бъдат в сериозен ущърб на обвиняемия. Друг 

90 European Court of Human Rights, Jankauskas v. Lithuania, No. 50446/09, 13 November 2017.
91 European Court of Human Rights, Ageyevy v. Russia, No. 7075/10, 9 September 2013.
92 Препоръка Rec (2003)13 на Комитета на министрите на страните-членки за предоставяне на 

информация чрез медиите във връзка с наказателно производство, 10 юли 2003 г.
93 Kleut, J. and Mišljenović, U. (2016), Protection of Privacy and Presumption of Innocence the Media, Belgrade: 

Partners for Democratic Change Serbia. 
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е въпросът каква, ако не търсене на публичност, е истинската причина за 
разкриване на подобна информация.

Загриженост по повод неприкосновеността на личния живот при медий-
ното отразяване на наказателни дела и досъдебни производства съществу-
ва отдавна. Медийните издатели и журналистите печелят от вниманието 
на аудиторията и зрителския интерес; от тази перспектива отразяването 
на интимни подробности за личния живот на обвиняем, особено когато 
престъплението, чийто предполагаем извършител е той, е с „необичаен“ или 
„сензационен“ характер, е доста примамливо. Това изопачава същността на 
системата на наказателното правосъдие и на журналистическите матери-
али за наказателните дела, като отнема информационната им, и дори обра-
зователна, стойност и ги превръща в забавление94.

Признавайки тази опасност, Декларацията на Съвета на Европа относно 
предоставяне на информация чрез медиите във връзка с наказателно произ-
водство призовава медийните издатели и журналистите „… да зачитат дос-
тойнството, сигурността и, освен ако информацията не е от обществена 
важност, правото на личен живот на пострадалите, жалбоподателите, 

94 Bailey, J. and Burkell, J. (2017), Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication: Questioning 
Presumptive Public Access to Parties’ and Witnesses’ Personal Information, in: FIMS Publications, Volume 
159, pp. 143-183.

https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=fimspub
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заподозрените, обвиняемите, осъдените и свидетелите, както и правата 
на семействата им, гарантирани от чл. 8 на Конвенцията“95. Независимо от 
това, достойнството, сигурността и правото на личен живот продължа-
ват да се пренебрегват и да не се зачитат. 

Тревога предизвиква и фактът, че нарушаването на неприкосновеността 
на личния живот на обвиняемия, както и медийното внимание, разследване и 
отразяване на аспекти на личния му живот може да застраши правото му да 
бъде считан за невинен до доказване на противното. Отбелязва се, че нара-
стващата публичност на наказателните процеси „е накърнила силата на 
презумпцията [за невиновност], формирайки обществени нагласи, които 
по-скоро приличат на презумпция за вина“96. Редица изследвания, проведени 
едновременно в много европейски страни97, сочат, че когато се публикуват 
материали за престъпления или за лица, които медиите свързват с престъ-
пления или престъпна дейност, „презумпцията за невиновност понякога се 
нарушава и изглежда, че предполагаемото закононарушение – независимо 
дали е издадена или не окончателната присъда – се използва като повод за 
отмяна на правото на неприкосновеност на личния живот на предполага-
емите извършители и техните семейства“98.

Както беше отбелязано, ЕСПЧ не смята твърденията на журналисти и 
репортери за нарушения на чл. 6(2), освен ако не са дословни цитати или изя-
вления на длъжностни лица или компетентни органи. Презумпцията за 
невиновност обаче трябва „да се има предвид от журналистите при комен-
тарите им по предстоящи наказателни процеси, тъй като допустимостта 
на коментарите може да не се простира до изявления, които могат да 
накърнят, умишлено или не, шансовете лицето да се възползва от правото 
си на справедлив съдебен процес и да подронят доверието на обществото в 
ролята на съда при наказателното правораздаване“99. Подобни репортажи и 

95 Council of Europe, Committee of Ministers (2003), Declaration on the provision of information through the 
media in relation to criminal proceedings, 10 July 2003.

96 Tanoos, A. (2017), Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage, in: Indiana Law 
Review, Volume 50, pp. 997-1022. 

97 Cappello, M. (2018), Media  reporting: facts, nothing but facts?, Strasbourg, European Audiovisual 
Observatory; Mills, A. and Sarikakis, K. (2019), The importance of appearances: How suspects and accused 
persons are presented in the courtroom, in public and in the media. A comparative report, Vienna, Media 
Governance & Industries Research Lab, University of Vienna; Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), 
Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings, London, Fair Trials. 

98 Kleut, J. and Mišljenović, U. (2016), Protection of Privacy and Presumption of Innocence the Media, Belgrade: 
Partners for Democratic Change Serbia.

99 European Court of Human Rights, Worm v. Austria, No. 83/1996/702/894, 29 August 1997.
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https://mediagovernance.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mediagovernance/PDF/SIR_Presumption_of_Innocence_ComparativeReportFinal.pdf
https://mediagovernance.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_mediagovernance/PDF/SIR_Presumption_of_Innocence_ComparativeReportFinal.pdf
https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/Fair-Trials-Innocent%20until-proven-guilty-The-presentation-of-suspects-in-criminal-proceedings_0.pdf
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изявления могат да бъдат и в нарушение на чл. 8100. Медийните репортажи 
за наказателни дела следва да зачитат и двете права101.

Конфликт с чл. 8 и съответно заплаха за презумпцията за невиновност е 
налице и по отношение на правото на добра репутация. Според един аргу-
мент „презумпцията [за невиновност] се отнася само до конкретно обвине-
ние в извършване на престъпление, повдигнато срещу лицето, а не до добра-
та му репутация по принцип“102, но клеветническите твърдения срещу 
репутацията на обвиняемия могат да го представят в съмнителна светли-
на и по този начин да отслабят презумпцията. Елементите на един медиен 
репортаж, като коментар на характера, репутацията, надеждността или 
статуса на лицето, могат да повлияят върху представите за обвиняемия у 
аудиторията (и у съдебните заседатели) относно неговата вина или неви-
новност103. По същия начин и все още недоказаните твърдения, неточно-
стите или фактологическите грешки, тиражирани от медиите, могат да 
се възприемат от обществото като потвърдени факти, на които евенту-
алните съдебни заседатели да се облегнат при произнасяне на присъдата.

Освен това, след като журналистическият материал излезе, макар да 
съществуват механизми обвиняемият да им даде отговор104 или да направи 
коментар в своя защита, коригирането на дадена публикация и промяната 
на вече създаденото мнение за виновността на обвиняемия често пъти са 
трудно осъществими. Оклеветяването получава още по-голяма публичност 
в интернет, където обвиняемият е представен пред международна аудито-
рия и анонимни потребители могат да публикуват коментари, а информа-
цията се пази завинаги на сървъри и е налична, независимо дали е актуализи-
рана, опровергана или официално премахната от даден уебсайт105. Този 
въпрос е първостепенен, тъй като усложнява търсенето на отговорност за 
клеветническите твърдения (т.е. дали отговорен е анонимният потреби-
тел, издателят на медията или и двамата) и компенсирането на вредите, 

100 Съвет на Европа, Европейска конвенция за правата на човека, изм. и доп. от Протоколи № 11 и 14, 
придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16.

101 European Court of Human Rights, Worm v. Austria, No. 83/1996/702/894, 29 August 1997; European Court 
of Human Rights, Du Roy and Malaurie v. France, No. 34000/96, 3 October 2000.

102 Weigend, T. (2013), There is Only One Presumption of Innocence, in: Netherlands Journal of Legal Philosophy, 
Volume 42, No. 3, pp. 193-204.

103 Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in 
criminal proceedings, London, Fair Trials.

104 Cappello, M. (2018), Media reporting: facts, nothing but facts?, Strasbourg, European Audiovisual Observatory.
105 Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a 

Fair Trial and the Right to Privacy, in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law 
Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795; Patrick, E. (2002), Protecting the Defendant‘s 
Right to a Fair Trial in the Information Age, in: Capital Defense Journal, Volume 15, Issue 1. pp. 71-91.
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нанесени на обвиняемия, особено ако са накърнени личният му живот и пре-
зумпцията за невиновност.

В случай на клеветнически твърдения за вина на лице, срещу което не е 
образувано наказателно производство, чийто източник е публична инсти-
туция, ЕСПЧ предлага пет критерия за определяне дали е налице нарушение 
на чл. 8: сериозността на обвиненията; дали твърденията допринасят за 
дебат от общ интерес; степента на известност на засегнатото лице, 
поведението му преди огласяването на въпросните твърдения и предмета 
на твърденията; съдържанието, формата и последствията от твърдения-
та; методът на получаване на информацията, както и нейната вярност106. 
Ако в подобен случай има започнало наказателно производство, ЕСПЧ по 
всяка вероятност би отсъдил, че е налице нарушение на чл. 6(2), но при 
отсъствието на производство твърденията се определят като клеветни-
чески и в нарушение на чл. 8.

 Словесното описание, устно или писмено, фактологически вярно или 
изфабрикувано, на личността на обвиняемия засяга правото му на добра 
репутация и е в състояние да манипулира представата на съдебните засе-
датели относно вероятността обвиняемият да е виновен или невинен. Още 
по-проблемен е фактът, че медийното отразяване на наказателни дела 
съдържа и допълнителни елементи като снимков или, при телевизионните 
и онлайн репортажи, видео материал. Това добавя още, а в много случаи и по-
сериозни, заплахи, както за правото на личен живот, така и за презумпция-
та за невиновност, като потвърждава, че „…изображението също се призна-
ва за елемент, който добавя стойност и повишава надеждността на 
информацията“107. Така „...изображенията на заподозрени лица на публични 
места могат да се използват като допълнителен материал към репортажа, 
който много често се крепи именно на такива „завладяващи“ образи“108, при-
даващи по-голяма достоверност на съпровождащите го мнения, заявления и 
неотговарящи на действителността твърдения. Съгласно предходни свои 
тълкувания на чл. 6(2) и недопустимостта на неговото прилагане във връзка 
с неподкрепени твърдения за виновност от страна на частни лица109, ЕСПЧ 
вероятно не би отсъдил, че е налице нарушение на чл. 6(2) при публикуването 
на снимки; в свое решение обаче ЕСПЧ заключава, че публикуването на подоб-
ни снимки може да доведе до сериозни вредни последствия за обвиняемия, 

106 European Court of Human Rights, Jishkariani v. Georgia, No. 18925/09, 20 December 2018.
107 Synodinou, T. (2012), The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between 

freedom of expression and fair process, in: Computer Law & Security Review, Volume 28, Issue 2, pp. 208-219.
108 Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in 

criminal proceedings, London, Fair Trials.
109 European Court of Human Rights (ECtHR), Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 10 February 1995. 
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неговата чест, репутация, психично здраве, социален и професионален 
живот, което представлява нарушение на чл. 8“110.

…правото на лицето върху неговото изо-
бражение е предмет на чл. 8 и когато 
медиите публикуват снимка на заподо-
зрян при наказателно дело, което е в ход, 
и без негово съгласие […], трябва да е нали-
це наложителна причина за подобно про-
тиворечие с чл. 8, в противен случай това 
би било нарушение на разпоредбата.

Според решение на ЕСПЧ правото на лицето върху неговото изображение 
е предмет на чл. 8111 и когато медиите публикуват снимка на заподозрян при 
наказателно дело, което е в ход, и без негово съгласие, а самата снимка не 
носи информационна стойност, трябва да е налице наложителна причина за 
подобно противоречие с чл. 8, в противен случай това би било нарушение на 
разпоредбата.112 Макар „нахлуването в интимната сфера на страните в 
съдебния процес често да е под формата на непозволено възпроизвеждане и 
твърде широко тиражиране на изображения на обвиняемите в съдебната 
зала”113, журналистите и медийните служители нарушават и личния живот 
на обвиняемите в по-широк смисъл, като проследяват движенията, дейст-
вията и кореспонденцията им или ги следват до дома, работното им място 
или училището им114.

Що се отнася до неприкосновеността на личния живот и презумпцията 
за невиновност, особено обезпокоително е, когато медиите са поканени от 
длъжностни лица да присъстват на ареста на лице, особено в частна обста-
новка като неговия дом. Домът е място, което „осигурява удобство, подкре-
па, убежище или възможност да се отпуснеш“115, и там обвиняемият в по-

110 European Court of Human Rights (ECtHR), A. v. Norway, No. 28070/06, 9 July 2009.
111 European Court of Human Rights, Sciacca v. Italy, No. 50774/99, 11 January 2005.
112 European Court of Human Rights, Khuzhin and Others v. Russia, No. 13470/02, 23 January 2009.
113 Synodinou, T. (2012), The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between 

freedom of expression and fair process, in: Computer Law & Security Review, Volume 28, Issue 2, pp. 208-219.
114 European Court of Human Rights (ECtHR), A. v. Norway, No. 28070/06, 9 July 2009.
115 Марков, Д. Гайтанджиева, Я. Оценка на въздействието на наказателното производство върху социал-

ното положениена обвиняемите и подсъдимите. София, Център за изследване на демокрацията, 2019.
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голяма степен е изложен на показ и уязвим, например би могъл да не е напъл-
но облечен или сресан116.

При така описаните разнородни обстоятелства снимките са по-красно-
речиви от думите и могат да послужат като потвърждение на писмени 
формулировки, представящи обвиняемия по изопачен начин. Подобни образи 
могат да бъдат сметнати за „доказателство“ за вината на обвиняемото 
лице „благодарение на универсалната сила на образа като носител на инфор-
мация за индивида“117. При нормални условия обществото би сметнало за 
приемливо нечий дом да е разхвърлян или човек да е невзрачен у дома си, но 
това „доказателство“ би могло да се манипулира от медиите като признак 
на безрасъдство, безотговорност или редица други черти с отрицателна 
конотация или навеждащи на мисълта за вина на обвиняемия.

При репортажите от наказателното производство медиите с охота 
заснемат обвиняемите и на места като съда или полицията (пред или в съдеб-
ната палата, пред полицейското управление и т. н.), в присъствието на 

116 Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in 
criminal proceedings, London, Fair Trials.

117 Synodinou, T. (2012), The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between 
freedom of expression and fair process, in: Computer Law & Security Review, Volume 28, Issue 2, pp. 208-219.
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съдебните, разследващите или полицейските органи (т.е. съдии, полицаи и 
дори адвокати) или в ситуация, в която са обект на някакъв вид ограничение 
(напр. с ръце зад гърба, с белезници). Подобни снимки, включително снимки на 
обвиняемите с тъмни очила, качулки и шапки, внушават на зрителя предста-
вата за вина на обвиняемия и подкопават презумпцията за невиновност118. 

разкриване на информация за самоличността 

Освен при оклеветяване и нерегламентирано използване на лични изобра-
жения, медиите биха могли да нарушат правото на личен живот и да застра-
шат презумпцията за невиновност като придобият и оповестят публично 
друг вид информация за самоличността на обвиняемия по време на наказа-
телното производство.

Обхватът на данните за самоличността може да се тълкува строго, 
като включва например име, фамилия, дата на раждане, възраст и пол, както 
и по-широко, какъвто е случаят при медийното отразяване, при което към 
тези данни спадат професия, заетост, работно място и трудов стаж119; 
адрес и район на местоживеене120; националност, гражданство, етническа и 
расова принадлежност121; сексуална ориентация и сексуално поведение122; 
здравословно състояние и предишни заболявания123; вероизповедание; финан-

118 Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in 
criminal proceedings, London, Fair Trials.

119 Winn, P.A. (2004), Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic 
Information, in: Washington Law Review, Volume 79, Issue 1, pp. 307-330; Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity 
in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, 
in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper 
Series No. 2009-04, pp. 755-795.

120 Mullins, D. (2004), Judicial Writing in an Electronic Age, speech delivered at the Supreme and Federal Courts 
Judges‘ Conference, 21 December 2004.

121 Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to 
a Fair Trial and the Right to Privacy, in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of 
Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795; Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), 
Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings, London, Fair Trials.

122 Morris, J.M. (2003), The Anonymous Accused: Protecting Defendants‘ Rights in High-Profile Criminal Cases, 
in: Boston Law Review, Volume 44, Issue 3, pp. 901-946.

123 Winn, P.A. (2004), Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic 
Information, in: Washington Law Review, Volume 79, Issue 1, pp. 307-330.
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сово състояние124; предходни закононарушения или криминално досие, вкл. 
извършени престъпления, обвинения, следствени дела и присъди125.

Не малка част от информацията за самоличността на обвиняемия се 
оповестява от длъжностни лица от съдебните органи, следствието или 
полицията в прескомюникета и на пресконференции, макар в други случаи 
самите журналисти да правят собствени проучвания чрез интернет или 
обществените регистри или по друг начин, например разговори със съседи, 
колеги, приятели или членове на семейството на обвиняемия. Целта на огла-
сяване на такава информация от страна на длъжностните лица или на пуб-
ликациите в медиите не е ясна, особено когато конкретните факти нямат 
връзка със случая. Разкриването на подобен род информация от длъжностни 
лица от съдебните органи, следствието или полицията може да представ-
лява нарушение на правата по чл. 8, ако подобна намеса не е „в съответствие 
със закона“, с оглед на „законна цел“, или в случаи, „необходими в едно демо-
кратично общество“126.

124 Winn, P.A. (2004), Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic 
Information, in: Washington Law Review, Volume 79, Issue 1, pp. 307-330; Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity 
in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, 
in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper 
Series No. 2009-04, pp. 755-795.  

125 Morris, J.M. (2003), The Anonymous Accused: Protecting Defendants‘ Rights in High-Profile Criminal Cases, 
in: Boston Law Review, Volume 44, Issue 3, pp. 901-946; Mullins, D. (2004), Judicial Writing in an Electronic 
Age, speech delivered at the Supreme and Federal Courts Judges‘ Conference, 21 December 2004; Duncan, S. 
(2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial 
and the Right to Privacy, in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal 
Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795.

126 Съвет на Европа, Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, измене-
на и допълнена от Протоколи № 11 и 14, придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16; European 
Court of Human Rights, Z. v. Finland, No. 22009/93, 25 February 1997.

Winn, P.A. (2004), Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information, in: Washington Law Review, Volume 79, Issue 1, pp. 307-330; Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-795.
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Огласяването на лична и поверителна информация от съдебните органи 
по време на разглеждането на делото в съда се разглежда от ЕСПЧ като 
нарушение на чл. 8, като съдът отбелязва, че информацията не е „могла да 
повлияе на изхода на делото“, нито е била „от значение за следствието, 
предварителното разследване и съдебния процес“127. Освен да се подложи на 
съмнение основанието за оповестяване от страна на държавните власти, е 
редно да се зададе и въпросът дали информацията и фактите за самолич-
ността на обвиняемите се тиражират от медиите „не за да насърчат леги-
тимната функция на пресата да информира или образова обществеността, 
а за да задоволят любопитството на аудиторията“128. 

Mедицинската информация за психич-
ното здраве на обвиняемия също може 
да бъде изопачена от медиите чрез 
използването на думи като „побъркан“, 
„откачен“ или „луд“, които са не само 
опозоряващи, но и пренебрежителни 
изразни средства, предполагащи вина.

Вследствие на разгласяването на конфиденциална и лична информация за 
обвиняемо лице, то може да бъде стигматизирано, подложено на тормоз и 
лошо отношение в общността, а в зависимост от степента на отразяване 
в медиите, това да се случи и в национален и международен мащаб. Когато се 
правят репортажи за наказателни производства, в които обвиняемият е от 
малцинствена етническа група например, е възможно разгласяването на 
неговата принадлежност към съответното малцинство, родовата му 
история и семеен произход, освен когато са от изрично значение за делото, 
да породи негативни или пренебрежителни реакции, предубеждения, пред-
разсъдъци или мнения за малцинството и дори реч на омразата и насилие 
спрямо негови представители. Медийното отразяване може да задълбочи 
тези ефекти, да доведе до отлъчването на обвиняемия от обществото, да 
поляризира позициите на отделни обществени групи, да накърни безпри-
страстността на съдебните заседатели и да застраши презумпцията за 
невиновност. Пример от същата категория е и медицинската информация 

127 European Court of Human Rights, Panteleyenko v. Ukraine, No. 11901/02, 12 February 2007.
128 Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to 

a Fair Trial and the Right to Privacy, in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of 
Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-797.
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за психичното здраве на обвиняемия, която също може да бъде изопачена от 
медиите чрез използването на думи като „побъркан“, „откачен“ или „луд“, 
които са не само опозоряващи, но и пренебрежителни изразни средства, 
предполагащи вина.

Европейският съд по правата на човека настоява държавите и държавни-
те власти да поемат позитивни задължения към спазването на чл. 6 и чл. 8 
с цел защита на обвиняемите от разгласяване чрез медиите на строго лична 
информация. Тези задължения допускат секретност на разследването и 
ограничаване на медийното отразяване. Тайната на разследването дава въз-
можност да се защитят „от една страна, интересите на наказателното 
производство, като се предвидят рисковете от тайно споразумение и опас-
ността от манипулиране или унищожаване на доказателствен материал, а 
от друга страна – интересите на обвиняемия, особено от гледна точка на 
презумпцията за невиновност и в по-широк смисъл – на неговите лични вза-
имоотношения и интереси“129. 

заключение

В контекста на медийното отразяване на наказателни дела, за опазване 
интересите на заподозрените и обвиняемите, за които е в сила презумпци-
ята за невиновност по чл. 6(2) от ЕКПЧ и които притежават правото на 
неприкосновеност на личния и семейния живот по чл. 8, са необходими по-
сериозни реформи по отношение на огласяването на информация от съдеб-
ните, следствените и полицейските органи. Жизненоважно е да се разрабо-
тят по-добри стандарти за комуникация и оповестяване на информацията, 
които да се прилагат на практика, предвид факта, че журналистите използ-
ват голяма част от първоначално предоставената информация. Това се 
усложнява допълнително от непрозрачна комуникация и процес на разкрива-
не на информацията, поради което е обичайно медиите да използват „нео-
фициални“ твърдения или да цитират неназовани служители на прокурату-
рата или следствието като „близки до разследването“ източници. Подобни 
цитати често са в основата на материала, в който обикновено няма място 
за опровержение от страна на обвиняемия, неговия защитник, семейство 
или приятели“130. В отсъствието на опровержение или възможност за комен-

129 European Court of Human Rights, Bédat v. Switzerland, No. 56925/08, 29 March 2016.
130 Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in 

criminal proceedings, London, Fair Trials.
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тар или отговор на обвиняемия, средностатистическият читател в пове-
чето случаи възприема подобни небалансирани материали като доказател-
ство за вината на лицето. 

Макар характерът на наказателното производство да предполага извест-
на степен на намеса в личния живот на обвиняемия, това не оправдава общо-
то незачитане на правата на обвиняемите и техните близки, които също 
могат да пострадат от огласяването на информация от частен или личен 
характер. Препоръчително е, преди да предоставят информация на медии-
те за текущо наказателно производство, длъжностните лица от съдебни-
те, следствените и полицейските органи да направят предварителна пре-
ценка в каква степен да разкрият определени подробности и каква е целта 
на оповестяването им131. Ако се сметне за необходимо да бъде огласена 
информация за нечия самоличност, може да бъде избрана алтернатива, като 
упоменаване само на района, в който обвиняемият живее, вместо неговия 
адрес132 или да се използва само инициалът на фамилното му име, вместо 
пълното име и фамилия133. 

В заключение може да се спомене още едно опасение, свързано с 
презумпцията за невиновност и неприкосновеността на личния живот на 
обвиняемите. „Дори ако обвиняемият успее да премине през справедлив съде-
бен процес, въпреки широкото медийно отразяване, презумпцията за неви-
новност не означава нищо за възмутената общественост“134. След 
приключване на делото лицето може да бъде подложено на постоянна 
стигматизация135 или да остане обект на подозрение136 от страна на обществото, 
което допълнително накърнява презумпцията за невиновност, ако същото 
впоследствие стане част от друго разследване или наказателно производство. 
Дали е обявен за невинен или е реабилитиран, дали обвинението е оттеглено 
или дори наказанието е изтърпяно, обвиняемият „е потърпевш от нарушаването 

131 Mullins, D. (2004), Judicial Writing in an Electronic Age, speech delivered at the Supreme and Federal Courts 
Judges‘ Conference, 21 December 2004; Winn, P.A. (2004), Online Court Records: Balancing Judicial 
Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information, in: Washington Law Review, Volume 79, Issue 
1, pp. 307-330.

132 Mullins, D. (2004), Judicial Writing in an Electronic Age, speech delivered at the Supreme and Federal Courts 
Judges‘ Conference, 21 December 2004

133 Morris, J.M. (2003), The Anonymous Accused: Protecting Defendants‘ Rights in High-Profile Criminal Cases, 
in: Boston Law Review, Volume 44, Issue 3, pp. 901-946.

134 Tanoos, A. (2017), Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage, in: Indiana Law 
Review, Volume 50, pp. 997-1022. 

135 Bailey, J. and Burkell, J. (2017), Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication: Questioning 
Presumptive Public Access to Parties’ and Witnesses’ Personal Information, in: FIMS Publications, Volume 
159, pp. 143-183.

136 Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to 
a Fair Trial and the Right to Privacy, in: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of 
Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, pp. 755-797.

https://archive.sclqld.org.au/judgepub/2004/mullins211204.pdf
https://ssrn.com/abstract=2155282
https://ssrn.com/abstract=2155282
https://archive.sclqld.org.au/judgepub/2004/mullins211204.pdf
https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2240&context=bclr
https://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol50p997.pdf
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=fimspub
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=fimspub
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1117864
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1117864
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на правото на личен живот и от общественото унижение вследствие публичното 
огласяване на неговата самоличност и друга информация за него, с която 
обществото е запознато в подробности“. Всичко това се отразява значително 
на способността на индивида да се реинтегрира или да бъде реабилитиран в 
обществото.



ПрезумПцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела 

клаудио Патернити мартело, анализатор 
елеонора коломбо, анализатор  
асоциация антигона

В Италия, а и в други европейски държави, е обичайно обвиняемите да 
бъдат подложени на мерки за физическо възпиране, ограничаващи въз-
можността им за придвижване в съдебната зала. Те нерядко са водени 

от една част на сградата до друга с белезници на китките, въпреки при-
съствието на полицейски служители. Често се случва, поне в Италия, дока-
то чакат разглеждане на делото, обвиняемите да бъдат затворени в килии, 
разположени в съседство на съдебната зала, отново с белезници и обградени 
от полицаи. В някои държави обвиняемите присъстват на процеса в обосо-
бено пространство от стъкло или плексиглас или с метални решетки  
(т.нар. „клетки”, често срещани в Италия), или са на определено място в 
съдебната зала, отделено с дървени перила.137 Прилагането на такива мерки 
обикновено не се дължи на реална, доказана нужда от сигурност. Формално 
те са мотивирани от предполагаемата опасност на обвиняемите. В дейст-
вителност причината се корени в определена инерция, която пречи да се 
поставят под въпрос ненужните ограничителни средства (в повечето слу-
чаи) в съдебните зали, наследени от време, в което процедурните гаранции 
са по-слаби и нуждата от сигурност, поне понякога, е била съществена. 

Ограничителните мерки не се прилагат към всички обвиняеми, а само към 
лицата, които преди съдебния процес вече са били арестувани или задържа-

137 За повече информация по тази тема, вж. De Porti, S., Chebrout, M. and Fay, L. (2012), The Dock and Physical 
Restraints: the presumption of innocence put to the test by appearances at trial, Themis Competition 2012.

КЛЕТКИ И БЕЛЕЗНИЦИ:  
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИНУДА СПРЯМО 
ОБВИНЯЕМИТЕ В ИТАЛИАНСКИТЕ  
И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪДИЛИЩА 

https://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20BUCHAREST%20DOCUMENT/Written_paper_France%206.pdf
https://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20BUCHAREST%20DOCUMENT/Written_paper_France%206.pdf
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ни. Тези лица пристигат в съдебната зала от съдебни килии, полицейски 
управления или от местата за лишаване от свобода, в зависимост от дър-
жавата и конкретната ситуация. Те са обект на ограничителни мерки, 
въпреки че са невинни до доказване на вината им в съответствие със закона. 
Това поставя един от основните проблеми: обвиняемият не може да седи до 
защитника си, както постановява принципът на равенство на страните. 

В много съдилища в Италия обвиняемият влиза в съдебната зала през 
отделен вход. От едната страна на залата има общ вход, а от другата – 
врата, водеща до т.нар. „клетки”: неформално име, което дава ясна предста-
ва за посоченото място. Обикновено условията на съдебната зала и клетка-
та се различават значително: може да има удобни кресла или пък пейки от 
дърво или бетон; нивото на чистотата в помещенията също варира. 

Клетки в съдебна зала в Италия

Неравностойното положение на обвиняемите има висока символична 
стойност, която допълнително се засилва от интензивното медийно 
отразяване. Съдебната зала действително е публично място, където виде-
окамерите имат право да записват, и често изображения и видео материали 
се появяват в телевизионни репортажи, вестници и онлайн канали. 

Както вече бе споменато, официалната причина за тези мерки е т.нар. 
необходимост от сигурност. Решетките, огражденията и белезниците 
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биха препятствали възможността за бягство, агресия или смущения, които 
могат да възникнат по време на процеса, както и при контакт с трети 
страни. Дали тези опасности са реални обаче е съмнително, както е спорна 
и липсата на други възпиращи средства, които могат да се използват вмес-
то тях. От интервютата, проведени от Антигона с различни италиански 
адвокати, става ясно, че решението за налагане на ограничителни мерки не 
се прави въз основа на конкретна оценка. Не се вземат под внимание обсто-
ятелствата по отделните случаи, които могат да предположат опасност-
та на лицето, като съпротива при арест например, което поставя крите-
риите под съмнение. Тези ограничения се налагат автоматично, произтича-
щи от практика, която символично поставя обвиняемия в ситуация на 
предварителна вина. По отношение на опасността от насилие, трябва да се 
има предвид, че по време на разпита, обвиняемият, поне в Италия, е изправен 
пред съдията, без да са му поставени белезници, и това не смущава никого. 

Това е широко разпространена практика, макар и с някои вариации, която 
е в контраст с няколко основни принципа на наказателния процес: презумп-
цията за невиновност, видимо оспорвана от типичните признаци на нака-
зание, налагано на лица, които все още не са осъдени; правото на защита на 
достойнството на лицето по време на наказателното производство; пра-
вото на ефективна правна защита, което е възпрепятствано от физическа-
та дистанция и усложнената комуникация чрез вътрешен телефон или 
микрофон заради преградата между защитника и защитавания.138

Визуалният ефект, който създава обвиняем в клетка, е силно въздейст-
ващ. В Италия, снимките на стаята бункер в Палермо (съдебна зала, постро-
ена между 1985 и 1986 г. в затвора „Учиардоне“), в която се провежда големият 
процес срещу Коза Ностра, са добре познати: лицата, обвинени в тежки 
престъпления (и по-късно получили осъдителни присъди), са настанени в 
залата в клетки с метални решетки, разположени една до друга. По това 
дело подозрението за опасност е изглеждало, и все още изглежда, основател-
но. Независимо от това, същите мерки се налагат на много други обвиня-
еми, несъпоставими с тези от Коза Ностра. Затварянето в клетка е често 
срещана практика винаги, когато процесът включва голям брой обвиняеми, 
и много по-рядка, когато обвиняемият е един. В такива случаи е по-вероят-
но съдията да позволи на обвиняемия да седи до своя защитник, както 
постановява законът, но обикновено това се случва след период на изчаква-
не, прекаран в килия в близост до съдебната зала, понякога с белезници.

138 За повече информация по тази тема, вж. Herszenhorn, D.M. (2013), Presumed Innocent, but Caged in 
Court, The New York Times, 18 November 2013.

https://www.nytimes.com/2013/11/19/world/europe/courtroom-cages-remain-common-despite-criticism.html
https://www.nytimes.com/2013/11/19/world/europe/courtroom-cages-remain-common-despite-criticism.html
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В Италия са широко разпространени клетките с метални решетки, дока-
то в други страни по-често се използват тези от стъкло или плексиглас. 
Наскоро медиите публикуваха снимки на Алексей Навални, руски активист, 
политик и блогър, който наблюдава процеса срещу него в Москва от стъкле-
на клетка. Това е често използвано средство и във Франция.

[В Италия] обвиняемият присъства на 
съдебния процес като свободно лице, 
дори ако е бил задържан преди това, 
освен ако са необходими ограничителни 
мерки за предотвратяване на опасност-
та от бягство или насилие.

Правилата, както често се случва, противоречат на практиката. В ита-
лианската правна система, чл. 474 от Наказателно-процесуалния кодекс 
съдържа общ принцип, съгласно който всеки обвиняем трябва да присъства 
на съдебното заседание като свободно лице. Разпоредбата предвижда изклю-
чения: „обвиняемият присъства на съдебния процес като свободно лице, 
дори ако е бил задържан преди това, освен ако са необходими ограничителни 
мерки за предотвратяване на опасността от бягство или насилие.” 
Изключенията трябва да бъдат оправдани, но на практика това не се случва. 
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Освен това, чл. 146 подпомага прилагането на тази разпоредба, като пред-
вижда правото на лицата да седят до защитата си, освен ако е необходима 
предпазливост, което отново трябва да бъде изключение. И накрая, чл. 42а 
от Закона за пенитенциарната система забранява използването на белезни-
ци при конвоиране на лишени от свобода, освен в случай на опасност от бяг-
ство или при възникването на усложнения, които трябва да бъдат удосто-
верени от член на ръководството на мястото за лишаване от свобода или 
на съдебната власт. Това е различен аспект на участието в съдебния про-
цес, но все пак е от значение. 

Франция е една от държавите, използващи клетки. След указ, издаден от 
Министерството на правосъдието през 2016 г. (одобряващ национална поли-
тика относно сигурността на съдебните дейности),139 започва общата упо-
треба на стъклената клетка като приспособление за сигурност, налично 
още преди това в много френски съдилища. Мярката е сериозно критикува-
на и в крайна сметка оспорена от френската адвокатска колегия (Syndicat 
des avocats de France) пред френския омбудсман (Défenseur des droits). Казусът 
е представен и пред Касационния съд и Държавния съвет. В резултат на 
това, монтирането на стъклени клетки спира, след като такива вече има в 
18 съдебни зали. Омбудсманът оспорва мярката на правителството140 и пре-
поръчва на Министерството на вътрешните работи и на Министерството 
на правосъдието да внесат законодателни предложения за отмяна на тези 
разпоредби, да ограничат наличието на клетки до случаи, свързани със сери-
озни рискове за сигурността, и да въведат мерки, които зачитат основни-
те права на обвиняемите. Мярката предизвиква интерес в няколко държа-
ви141, а съображенията на омбудсмана са в няколко аспекта. Първото касае 
необосноваността на необходимост от сигурност. Омбудсманът подчер-
тава, че в три съдилища, наблюдавани от него през предходните години, 
никога не е имало случаи на насилие, опити за бягство или контакти с трети 
страни. Интервютата на Антигона също показват, че такива случаи почти 
не съществуват в Италия. Употребата на клетки се смята за наследство 
от 70-те години на миналия век – период, белязан от няколко протеста в 
съдебната зала, въпреки тяхната спорадичност. 

139 France, Ministry of Justice (Ministre de la Justice), Order of 18 August 2016 approving the ministerial defence 
and security policy (Arrêté du 18 août 2016 portant approbation de la politique ministérielle de défense et de 
sécurité́ NOR: JUST1624217), 18 August 2016.

140 France, Defender of Rights (Défenseur des droits), Decision of the Defender of Rights No 2018-128 (Décision 
du Défenseur des droits n°2018-128), 17 April 2018.

141 Например вж.: Canestrini, N. (2018), The detention in metal cages during the hearing is detrimental to the 
fundamental rights of the defendant (La detenzione in gabbie metalliche durante l’udienza è lesiva dei diritti 
fondamentali dell’imputato), in: Giurisprudenza Penale Web, Issue 4/2018. See also Fair Trials (2018), Glass boxes 
in courtrooms violate presumption of innocence, finds French Ombudsperson, press release, 24 April 2018.

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1624217A.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1624217A.pdf
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=17462
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=17462
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/04/Canestrinii_gp_2018_4.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/04/Canestrinii_gp_2018_4.pdf
https://www.fairtrials.org/news/glass-boxes-courtrooms-violate-presumption-innocence-finds-french-ombudsperson
https://www.fairtrials.org/news/glass-boxes-courtrooms-violate-presumption-innocence-finds-french-ombudsperson
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Омбудсманът също разглежда поставянето на обвиняемия в клетка от 
стъкло или плексиглас като нарушение на правото на справедлив процес и 
ефективно участие в съдебното производство, тъй като възпрепятства 
комуникацията между обвиняемия и адвоката му по време на процеса. Според 
омбудсмана, тя е възможна, но силно ограничена от наличието на преграда 
или шум по вътрешната линия, чрез която се осъществява, а тя винаги 
трябва да бъде свободна и поверителна. Казусът отдавна е разгледан във 
Франция – още през 1985 г. Касационният съд се произнася по легитимност-
та на стъклените клетки с оглед поверителността и свободата на кому-
никация между обвиняемия и неговия адвокат.142 

Адвокатите, интервюирани от Антигона, подчертават още, че често 
присъствието на служители в близост до обвиняемия също възпрепятства 
комуникацията с клиента. Този проблем не се отнася само до конкретния 
момент на изслушването. Предходно проучване143 показва, че нарушението 
на поверителността на разговора между адвокат и клиент е често срещано 
дори преди самите изслушвания, ограничени до случаи на общи изслушвания. 
В съда в Рим например, разговорите преди същинския процес обикновено се 
провеждат в коридора пред съдебната зала или в ъгъл на съдебната зала, в 
присъствието на служители в близост до обвиняемия. Адвокатът може да 
ги помоли да се отдалечат, но това обикновено не се случва. 

директива (ес) 2016/343 изисква държа-
вите членки да предприемат „подходя-
щи мерки, за да гарантират, че заподо-
зрените и обвиняемите не са предста-
вяни като виновни, в съда или пред 
обществеността, чрез използването на 
мерки за физическо възпиране“.

Според омбудсмана поставянето на обвиняеми в клетки нарушава прин-
ципа на презумпцията за невиновност. Той отбелязва противоречие с 
Директивата (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 
2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за неви-
новност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказа-

142 France, Court of Cassation, Criminal Chamber (Cour de cassation, Chambre criminelle), Decision of 15 May 
1985, 84-95.752 (Décision du 15 mai 1985, 84-95.752), 15 May 1985.

143 Martello, C.P., Marietti, S., Antonucci, C. and Villarejo, G. (2018), Inside Police Custody 2: Report on Italy, 
Rome, Antigone.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065545
https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/IPC_ITA.pdf
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телното производство (Директива (ЕС) 2016/343).144 Чл. 5(1) от Директивата 
изисква държавите членки да предприемат „подходящи мерки, за да гаранти-
рат, че заподозрените и обвиняемите не са представяни като виновни, в 
съда или пред обществеността, чрез използването на мерки за физическо 
възпиране“. В същия член се предвиждат изключения, „които са необходими 
по специфични за делото съображения във връзка със сигурността или за да 
се попречи на заподозрения или обвиняемия да се укрие или да установи кон-
такт с трети лица“. Това обаче наистина трябва да са изключения. 
Поставянето на обвиняем в клетка, според омбудсмана, създава визуална 
представа за вина и е вероятно да повлияе на свободната преценка на съди-
ята и съдебните заседатели. Това мнение е широко споделяно и от адвока-
тите, интервюирани от Антигона. 

Омбудсманът на Франция: „Поставянето 
на обвиняем в клетка създава визуална 
представа за вина и е вероятно да повлияе 
на свободната преценка на съдията и 
съдебните заседатели.“

И накрая, и това е основният аргумент, омбудсманът отбелязва относно 
оспорваното правило и широко разпространената практика, неспособ-
ността на държавата да гарантира достойнството на лицата по време на 
наказателно производство. Той се позовава на най-новата съдебна практика 
на Европейския съд по правата на човека, който често разглежда мерките за 
физическо възпиране като нарушение на член 3 на ЕКПЧ, забраняващ всички 
видове изтезания, нечовешко или унизително отношение или наказание. 
Следва да се припомни, че член 3 е абсолютна забрана. Не се допускат изклю-
чения въз основа на спецификата на ситуацията и произтичащата нужда 
от противовес, противно на други права.  

По делото на Ходорковски и Лебедев срещу Русия145, ЕСПЧ постановява, че 
поставянето в клетка с решетки по време на процеса представлява унизи-
телно отношение. В решение си по делото на Ярослав Белусов срещу Русия146 
уточнява, че това е безспорно при клетките с решетки, но при използване-

144 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно 
укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да при-
състват на съдебния процес в наказателното производство.

145 European Court of Human Rights, Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, Nos. 11082/06 and 13772/05, 25 July 2013.
146 European Court of Human Rights, Yaroslav Belousov v. Russia, Nos. 2653/13 and 60980/14, 4 October 2016.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122697
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166937
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то на стъклени и плексигласови прегради е неодходимо да се оценят други 
елементи (продължителност на престоя, големина, режим на комуникация 
на обвиняемия и др.). По това дело съдът установява нарушение на член 3, 
както и на правото на защита на обвиняемия, гарантирано от член 6(3b,c) 
от ЕКПЧ, и на правото на ефективно участие в съдебния процес и защита147. 
Жалбоподателят, който е подложен на неоснователно задържане под стра-
жа, е поставен по подразбиране в клетка за периода на делото (7 месеца), без 
конкретна оценка на случая. Вследствие на това е било „невъзможно за жал-
боподателя да има поверителни разговори с адвоката си, с когото е можел 
да общува единствено чрез микрофон в присъствието на полицейски служи-
тели, както и да подписва документи или да си води бележки”148. 

От особена важност е откъс от решението по делото на Свинаренко и 
Сляднев срещу Русия149 относно негативните последици, които произтичат 
от настаняването в клетка: „И накрая, с оглед на обстоятелствата, съдът 
не намира убедителни аргументите в полза на необходимостта от задър-
жането на обвиняемите в клетка за времето на процеса с цел физическото 
им възпиране, предотвратяването на бягство, справянето с безредици или 
агресивно поведение, или предпазването им от външна агресия. Следователно 
продължителното практикуване на тази мярка трудно може да бъде раз-
брана по друг начин, освен като унизително и нечовешко отношение към 
затвореното в клетката лице. Целта да се унижи лицето е явна.” 

С решение от 2017 г. съдът за пореден път осъжда Русия за нарушаване на 
член 3 от ЕКПЧ за поставянето на обвиняеми в стъклена клетка150. По дело-
то на Свинаренко и Сляднев срещу Русия, съдът прави оценка на обстоятел-
ствата: двама обвиняеми за престъпления, включително грабеж, които по 
време на процеса са затворени в клетки с метални решетки, с размери 1,5 на 
2,5 м, затворени отгоре с тел151. 

И накрая, заслужава да се спомене делото на Валюженич срещу Русия, по 
което съдът постановява, че задържането на жалбоподателя в клетка за 
времето на съдебния процес, в който той е обвиняем, представлява унизи-
телно отношение, в нарушение на член 3 на ЕКПЧ, заедно с последващото 
ограничаване на правото му на защита, предвид невъзможността му да се 

147 For comparison, see Canestrini, N. (2018), The detention in metal cages during the hearing is detrimental to 
the fundamental rights of the defendant (La detenzione in gabbie metalliche durante l’udienza è lesiva dei 
diritti fondamentali dell’imputato), in: Giurisprudenza Penale Web, Issue 4/2018.

148 European Court of Human Rights, Yaroslav Belousov v. Russia, Nos. 2653/13 and 60980/14, 4 October 2016.
149 European Court of Human Rights, Svinarenko and Slyadnev v. Russia, Nos. 32541/08 and 43441/08, 17 July 2014.
150 European Court of Human Rights, Kavkazskiy v. Russia, No. 19327/13, 28 November 2017.
151 European Court of Human Rights, Svinarenko and Slyadnev v. Russia, Nos. 32541/08 and 43441/08, 17 July 2014.

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/04/Canestrinii_gp_2018_4.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/04/Canestrinii_gp_2018_4.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166937
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145817
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178901
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145817
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съветва с адвоката си, и унизителния ефект на третирането му като опа-
сен престъпник, в нарушение на принципа на презумпцията за невиновност. 
За пореден път ЕСПЧ отсъжда срещу унизителното отнасяне и приемане-
то на обвиняемия като „опасен престъпник”152. 

Док в съдебна зала в Англия

Използването на клетки е широко разпространено в цяла Европа. 
Съществува известна критика към „доковете”, монтирани след 2000 г. в 
много съдебни зали в Англия и Уелс. В някои съдилища това са подсъдими ска-
мейки, поставени в стената, отделени от съдебната зала със стъкло, а в 
други съдилища пейките са в дървени клетки със стъклени прозорци, поста-
вени в средата на съдебната зала. 

В Испания най-разпространеното средство за принуда спрямо обвиня-
емите са белезниците, използвани без адекватна оценка на риска. В Италия 

152 European Court of Human Rights, Valyuzhenich v. Russia, No. 10597/13, 26 March 2019.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191958
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най-често се използват клетки с метални решетки, които противоречат 
на член 3 от ЕКПЧ, докато стъклените са по-скоро изключение. 

В допълнение към въпроса за присъствието на обвиняемите на процеса 
възникват въпросите как се третират заподозрените и обвиняемите преди 
началото на процеса – период на изчакване, често прекаран с белезници в 
килия в съседство на съдебната зала, и как са премествани от едно място 
на друго в съда. Преместванията се извършват обикновено с белезници, т.
нар. „железа”. Всички интервюирани адвокати са скептични относно реална-
та необходимост от използването им, тъй като обвиняемите са придружа-
вани от охрана и опитът за бягство е малко вероятен. Никой от интервю-
ираните не е присъствал или чувал за опит за бягство преди или по време на 
съдебен процес. 

Поставените въпроси със сигурност не се разглеждат за пръв път. В 
документ, публикуван от Наказателната камара на Милано през 2016  г.153, 
милански адвокати призовават за премахването на клетките от съдебните 
зали на Palazzo di Giustizia, както и за премахването на практиката, при 
която обвиняемите са водени в съдебната зала с белезници. Документът 
подчертава влиянието, което клетките оказват при формирането на мне-
ние, и значението, с което са обвързани. В съдебния процес Руби, по който 
обвиняем е бившият премиер Силвио Берлускони, председателят на съда 
разпорежда килиите в съдебната зала да бъдат покрити с бели чаршафи, 
като така обаче те стават още по-забележими. 

153 Criminal Chambers of Milan (Camera Penale di Milano) (2016), The aesthetics of justice, cages and hypocrisy 
(L’estetica della giustizia, le gabbie e l’ipocrisia), press release, 19 September 2016.

https://www.camerepenali.it/cat/7881/lestetica_della_giustizia,_le_gabbie_e_lipocrisia.html
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Описаното отношение поставя под въпрос различни принципи, утвърде-
ни от международното право: достойнството на лицето, обект на наказа-
телно производство, презумпцията за невиновност, правото на справедлив 
процес, правото на ефективна правна защита. Незачитането на тези прин-
ципи са допълнително подчертани от медийното отразяване на обвиняеми-
те, което ги представя публично на обществото. Съдебните процеси се 
провеждат, както е известно, на обществено място. Процесите обикнове-
но са отворени за обществеността и за журналисти, които в много от 
случаите присъстват с видео камери. Изображения на обвиняеми в клетки, с 
белезници, се излъчват по телевизионните канали, публикуват се във вест-
ници и в социални медии. Това се случва в среда, на която е присъща склон-
ността към обвинение, където медиите имат склонността да представят 
хипотезите на разследващите като вече установени истини. Това допълни-
телно подкопава принципа на презумпцията за невиновност. 

Разпространението на изображения на заподозрени или обвиняеми лица, 
подложени на принудителни мерки, често е в разрез със закона. Това се 
отнася главно до момента на ареста или преместването от едно място на 
друго. Чл. 114 от италианския Наказателно-процесуален кодекс всъщност 
гласи, че „е забранено да се публикува снимка на лице, докато то е задържано 
посредством белезници или други мерки за принуда, освен ако лицето не даде 
съгласие за това”. В днешно време тези изображения могат да бъдат предос-
тавени от самите органи. Директива (ЕС) 2016/343 очертава правилата, 
които укрепват презумпцията за невиновност по отношение на разпрос-
транението на изображения. Съгласно съображение (19), държавите членки 
„следва да вземат подходящи мерки, за да гарантират, че при предоставяне-
то на информация на медиите публичните органи не представят заподозре-
ния или обвиняемия като виновен, докато вината му не бъде доказана в 
съответствие със закона”. 

В тази връзка е наложително да се предприемат решителни действия 
срещу автоматичното поставяне на обвиняеми в клетки, както в Италия, 
така и в Европа. Освен това е от решаващо значение да се променят прави-
лата, при които обвиняемите чакат да се явят пред съдията или се прех-
върлят от едно място на друго в съда. Зачитането на европейското законо-
дателство и на съдебната практика на Европейския съд по правата на 
човека са жизненоважни за гарантиране достойнството на лицето, обект 
на наказателно производство, правото на справедлив процес и презумпция-
та за невиновност.
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зои ана касапи, адвокат,  
магистър по публично право,  
магистър по право в областта на правата на човека
д-р мария мусмути, адвокат  
изпълнителен директор  
център за европейско конституционно право 

Увод

В настоящата глава се разглежда съдебната практика на Европейския 
съд по правата на човека във връзка с чл. 6(2) от Европейската конвен-
ция за правата на човека, който гарантира зачитането на презумпци-

ята за невиновност. По-специално се обръща внимание на характеристики-
те на съдебните решения на ЕСПЧ по дела, свързани с медийното отразява-
не на наказателни производства. Анализираната юриспруденция се отнася 
до дела, в които става дума за публични изявления на длъжностни лица пред 
медиите, направени с цел информиране на обществеността за хода на 
текущи полицейски операции и наказателни разследвания. Съдът в Страсбург 
е имал възможност да разгледа ролята на медиите и медийното отразяване 
на наказателни производства през призмата и на други членове от ЕКПЧ, 
най-вече чл. 10, който защитава свободата на изразяването на мнение, вклю-
чително правото да се отстоява мнение и да се получава и разпространява 
информация, както и чл. 8 относно правото на зачитане на личния и семей-
ния живот. В тази глава се дискутира споменатата съдебна практика, тъй 

МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ 
НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В СЪДЕБНАТА 
ПРАКТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД 
ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
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като нейните обосновки са пряко свързани с темата на публикацията, осо-
бено по отношение на враждебните медийни кампании.

Тук не е засегната юриспруденцията на Съда на Европейския съюз. 
Основната причина за това е, че съдебната практика на този съд, свързана 
с презумпцията за невиновност, е доста ограничена, особено по отношение 
на темата за ролята на медиите и медийното отразяване на наказателни-
те производства. Добре е да се припомни, че за да разгледа Съдът на ЕС едно 
дело по същество, то следва да попада в обхвата на приложението на зако-
нодателството на ЕС154. Въпреки че наскоро приетата Директива (ЕС) 
2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за неви-
новност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказа-
телното производство дава повече възможности за постановяване на реше-
ния по подобни дела, съдът в Люксембург продължава да използва тълкувани-
ята на презумпцията за невиновност, дадени от съда в Страсбург, за да 
дефинира релевантните понятия155, както е посочено в чл. 53 от Хартата 
на основните права на Европейския съюз и в преамбюла на Директивата 
относно презумпцията за невиновност156. В този смисъл, както чл. 48 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз, засягащ презумпцията за 
невиновност и правото на защита, така и разпоредбите на Директивата 
относно презумпцията за невиновност следва да се тълкуват в светлината 
на съдебната практика на ЕСПЧ, която се анализира по-нататък. 

И накрая, по въпроса как ЕСПЧ оценява ролята на медийното отразяване 
на наказателното производство, когато присъжда компенсации за вреди, 
трябва да бъдат взети предвид следните положения. Първо, ЕСПЧ рядко 
предлага подробни мотиви към решенията за удовлетворяване на искания за 
справедливо обезщетение. Вместо това Съдът обикновено се ограничава да 
присъди определено обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, 
без да прави разлика между нарушенията на отделните членове на ЕКПЧ при 
всеки конкретен случай. Това важи в още по-голяма степен, когато се касае 
за нарушение на отделни елементи на някой от членовете на ЕКПЧ, какъвто 
например е случаят при преценка за нарушение на чл. 6(2) от Конвенцията. 
Всъщност, ЕСПЧ изрично упоменава в съдебната си практика, че когато 
става дума за накърняване на презумпцията за невиновност при публични 

154 Вж. също чл. 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз във връзка с приложимостта 
на Хартата. 

155 Съд на Европейския съюз, дело C-377/18, А.. Х. и други, 5 септември 2019 г., §§ 42, 43; Съд на Европейския 
съюз, дело C-220/13 P, Николау срещу Сметна палата на ЕС, 10 юли 2014 г., § 35. 

156 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно 
укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да при-
състват на съдебния процес в наказателното производство ОВ 2016 L 065, Съображения 11, 13, 14, 27, 
41, 45, 48 от Преамбюла.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217488&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4427070
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154826&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4428535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
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изявления, всички обстоятелства по случая следва да се разглеждат кумула-
тивно. Не само това, но ЕСПЧ по правило смята, че установяването на нару-
шение на даден член на Конвенцията е справедливо обезщетение само по себе 
си. Следователно, сумите, присъдени като обезщетение за вреди, особено за 
морални вреди, са в голяма степен символични и не отразяват непременно 
относителната тежест, която Съдът приписва на всяко от нарушенията. 

По делото Гуцанови срещу България157 например ЕСПЧ присъжда на чети-
римата жалбоподатели значителната сума от 40 000 евро като компенса-
ция за морални вреди. Тя обаче е присъдена за едновременно неизпълнение на 
няколко члена от ЕКПЧ, а именно чл. 3 относно забраната за изтезания, чл. 
5(3) и (5) относно правото на свобода и сигурност, чл. 6(2), чл. 8, и чл. 13 
относно правото на ефективни правни средства за защита, в комбинация с 
чл. 3 и чл. 8. Нарушаването на презумпцията за невиновност посредством 
изявления на министъра на вътрешните работи в национален ефир е само 
част от мотивите на съда по случая. От друга страна, в един от редките 
случаи, когато ЕСПЧ се разпорежда за изплащане на компенсация конкретно 
за неспазване на чл. 6(2) – по делото Й. Б. и др. срещу Турция158 – присъденото 
обезщетение е едва 1 500 евро на жалбоподател (7 500 евро общо).

Независимо от това, както става ясно по-нататък, ЕСПЧ не смята, че 
случаите, в които става дума за медийно отразяване на наказателното про-
изводство, заслужават по-щателно разглеждане, отколкото делата, при 
които евентуалното нарушение на презумпцията за невиновност е извър-

157 Европейски съд по правата на човека, Гуцанови срещу България, жалба № 34529/10, 15 октомври 2013 г.
158 European Court of Human Rights, Y.B. and others v. Turkey, Nos. 48173/99 and 48319/99, 28 October 2004.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-141773%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2248173/99%22]}
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шено в чисто процедурен контекст. Известна представа за начина, по 
който това е отразено в мотивите на съда, когато става дума за искания за 
справедливо обезщетение, дава едно от по-ранните дела, в който този 
въпрос се разглежда – Алне дьо Рибмон срещу Франция. По това дело159, насо-
чено към Съда от бившата Европейска комисия по правата на човека, ЕСПЧ 
се занимава конкретно с въпроса за разходите, предмет на чл. 50 от ЕКПЧ. 
Във връзка с неимуществените вреди, понесени от жалбоподателя, Съдът 
взема предвид сериозността на отправените към него обвинения по време 
на пресконференция и ефектът, който те са произвели върху доверието на 
бизнес партньорите му, и определя, че обстоятелствата по случая частич-
но доказват правотата на искането му за обезщетение. По отношение на 
претърпяната от жалбоподателя неимуществена вреда преценката е 
много по-осъдителна. По-конкретно, съдът отчита, че жалбоподателят 
„без съмнение е понесъл неимуществена вреда поради неспазване … най-вече 
на чл. 6 параграф 2 (чл. 6-2)” и че широкото отразяване на въпросните изявле-
ния прави „липсата на въздържание и дискретност спрямо жалбоподателя 
още по-осъдителна“. Фактът, че изявленията са разпространени в между-
народен мащаб, също е фактор, повлиял преценката на Съда. 

От това следва, че макар да е трудно да се състави конкретно мнение за 
начина, по който ЕСПЧ оценява ролята на медийното отразяване на наказа-
телното производство, когато взема решения във връзка с допустимостта 
и размера на компенсацията, присъдена на жалбоподателя, предявил искане-
то за понесени вреди поради нарушение на презумпцията за невиновност, по 
всяка вероятност елементи като степента на излагане на медийна публич-
ност в съчетание с липсата на старателна преценка от страна на длъж-
ностните лица в процеса на информиране на обществото за текущи нака-
зателни разследвания играят значителна роля за мотивиране решенията на 
Съда по подобни дела.

обхват на приложението на чл. 6(2) от европейската 
конвенция за правата на човека

Преди да се пристъпи към анализ на юриспруденцията на ЕСПЧ по отно-
шение на медийното отразяване на наказателното производство, е важно 
да се определи времевият и предметен обхват на прилагане на чл.  6(2) от 
Европейската конвенция за правата на човека.

159 European Court of Human Rights, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 August 1996, § 62.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215175/89%22]}
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Презумпцията за невиновност има за цел да предотврати нарушаването 
на правото на справедлив съдебен процес поради изразяващи предубеждение 
изявления, направени в тясна връзка с наказателното производство160. Според 
формулировката на чл. 6(2), презумпцията за невиновност е приложима от 
момента, в който едно лице е „обвинено в извършването на престъпление“. 
Понятието за обвинение в извършването на престъпление има самостоя-
телно значение в контекста на ЕКПЧ с цел актът да може да гарантира 
еднакво равнище на защита, без да се влияе от различните дефиниции, възпри-
ети в наказателно-правните уредби на държавите – страни по Конвенцията. 
Така чл. 6(2) става приложим в момента, в който едно лице получи официално 
уведомление от компетентния орган, че спрямо него е повдигнато обвинение 
за извършено престъпление161, или в момента, в който неговото положение 
бъде сериозно засегнато от действията, предприети от властите в резул-
тат на подозрение срещу него162. Тази формулировка позволява широко тълку-
ване на понятието за обвинение в извършено престъпление и поради това 
презумпцията за невиновност се прилага във връзка с процедури, които не 
спадат към „наказателното производство“ в тесния смисъл на понятието. 

Така чл. 6(2) е определен за приложим в наказателни производства, които 
са в ход, паралелно с производствата, където засегнатото лице участва в 
качеството си на обвиняем163, както и в последващи наказателни производ-
ства164, в граждански дела като искове за компенсации от бивши заподозрени 
или обвиняеми лица в резултат на прекратяване на производството165 или на 
освобождаване от обвинение166 и в граждански или дисциплинарни производ-
ства, в случай че тези производства са свързани с наказателни дела в сте-
пен, позволяваща да бъдат считани за следствие на или за съпътстващи 
предхождащото наказателно производство167. Оспорваните публични изя-
вления обаче задължително трябва да са свързани с реално обвинение в 
извършване на престъпление. Чл. 6(2) е определен за неприложим в случаи, в 
които длъжностно лице публично е „обвинило“ жалбоподателя в престъпле-

160 European Court of Human Rights, Khuzhin and others v. Russia, No.  13470/02, 23 October 2008, § 93; 
European Court of Human Rights, Matijašević v. Serbia, No. 23037/04, 19 September 2006, § 45.

161 European Court of Human Rights, Bikas v. Germany, No. 76607/13, 25 January 2018, § 30.
162 European Court of Human Rights, дело „Симеонови срещу България“, жалба № 21980/04, 12 май 2017 г., §§ 

110-11; European Court of Human Rights, Karaman v. Germany, No. 17103/10, 27 February 2014, § 43; European 
Court of Human Rights, Bauras v. Lithuania, No. 56795/13, 31 October 2017, § 52.

163 European Court of Human Rights, El Kaada v. Germany, No. 2130/10, 12 November 2015, § 37.
164 European Court of Human Rights, Karaman v. Germany, No. 17103/10, 27 February 2014, § 43; European Court 

of Human Rights, Bauras v. Lithuania, No. 56795/13, 31 October 2017, § 52; European Court of Human Rights, 
Phillips v. the United Kingdom, No. 41087/98, 5 July 2001, § 30.

165 European Court of Human Rights, Lutz v. Germany, No. 9912/82, 25 August 1987, §§ 50-64. 
166 European Court of Human Rights, Sekanina v. Austria, No. 13126/87, 25 August 1993, §§20-31.
167 European Court of Human Rights, O. v. Norway, No. 29327/95, 11 February 2003, §§33-41; European Court of 

Human Rights, Agosi v. the United Kingdom, No. 9118/80), 24 October 1986, §§ 64-67.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213470/02%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213470/02%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2223037/04%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2223037/04%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2276607/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2276607/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-175549%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2221980/04%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Karaman%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Bauras%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222130/10%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222130/10%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2241087/98%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2241087/98%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%229912/82%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%229912/82%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213126/87%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2229327/95%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%229118/80%22]}
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ние или в друг вид осъдително поведение, но в действителност срещу лице-
то е не е било образувано наказателно производство168. В подобни случаи 
може по-скоро да се посочат съображения за клевета и липса на адекватен 
достъп до съда по повод незачитане на гражданските права или за неспазва-
не на чл. 8 и чл. 6(1) от ЕКПЧ169. 

Приложение
на член 6(2)

от ЕКПЧ

По време  
на целия съдебен процес, 
включително в досъдеб-

ното производство

 В наказателно произ-
водство, което е в ход 
едновременно с про-

изводството, по което 
лицето е обвиняем

По
гражданските искове на 

бивши заподозрени и 
обвиняеми в резултат 

на прекратяване на 
производството или на 

оправдателна  
присъда

По следващо  
наказателно  

производство

По граждански или 
дисциплинарни произ-

водства, ако те могат да 
се смятат за последица 

или съпътстващи наказа-
телното производство

От момента, в който 
лицето е обвинено 
в извършването на 

престъпление

Чл. 6(2) се прилага към наказателното производство в неговата цялост, 
включително и към досъдебната фаза. Той е приложим и след прекратяване 
на производството с решение на компетентния съд, често независимо от 
изхода му, т.е. дали обвиняемият е бил напълно или частично оправдан, 
както и независимо от основанията за неговото оправдаване170. Презумпцията 
за невиновност може да се прилага и към процедури по обжалване, дори ако 
лицето е било осъдено от първоинстанционен съд171. След като едно лице 
обаче бъде признато за виновно в извършването на определено престъпле-
ние в съответствие със закона, чл. 6(2) престава да е приложим, освен ако не 
се отнася до изявления от такъв характер и степен, че да съответстват 
на повдигането на ново „обвинение“ в самостоятелния смисъл, дефиниран 
по-горе172.

168 European Court of Human Rights, Zollman v. the United Kingdom, No.  62902/00, 27 November 2003; 
European Court of Human Rights, Blake v. the United Kingdom, No. 68890/01, 26 September 2006, §§ 123-24; 
European Court of Human Rights, Gogitidze and Others v. Georgia, No. 36862/05, 12 May 2015; European 
Court of Human Rights, Sharxhi and others v. Albania, No. 10613/16, 11 January 2018, § 178.

169 European Court of Human Rights, Zollman v. the United Kingdom, No.  62902/00, 27 November 2003; 
European Court of Human Rights, Ismoilov and others v. Russia, No. 2947/06, 24 April 2008, § 160.

170 European Court of Human Rights, Minelli v. Switzerland, No. 8660/79, 25 March 1983, §§ 25-41.
171 European Court of Human Rights, Konstas v. Greece, No 53466/07, 24 May 2011, §§ 34-37.
172 European Court of Human Rights, Engel and Others v. the Netherlands, Nos. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 

5354/72 and 5370/72, 8 June 1976, § 90.  
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връзката с чл. 10  
от европейската конвенция за правата на човека

Съдът приема свободата на изразяването на мнение за „един от фунда-
ментите на демократичното общество, едно от основните условия за 
обществения напредък и за развитието на всеки човек”173. В чл. 10 от 
Европейската конвенция за правата на човека, с който се гарантира свобо-
дата на изразяването на мнение, е включена свободата да се получава и раз-
пространява информация и се защитава свободата на пресата с нейната 
фундаментална роля за функционирането на едно демократично и плуралис-
тично общество, както и правото на обществото да бъде информирано. 
Предвид тези съображения, при делата, отнасящи се до медийното отразя-
ване на наказателното производство ЕСПЧ се стреми да намери баланса 
между тези две конкурентни права. 

По-конкретно, Съдът признава, че в едно демократично общество е неиз-
бежно сред обществото да бъде разпространявана информация и за поли-
цейски разследвания, значими за обществото наказателни дела или дела, 
свързани със сериозна злоупотреба със служебно положение174. Това означава, 
че чл. 6(2) не може да възпре властите да информират обществеността за 
наказателни производства, но изисква от тях да го вършат с дискретност 
и предпазливост, гарантираща зачитане на презумпцията за невиновност 
на лицата, участващи във въпросното наказателно производство175. 

Тук е мястото да се отбележи, че чл. 6(2) е приложим единствено спрямо 
изявления, направени от държавните власти, но не и спрямо твърдения за 
вина, изказани от частни лица и медии, и държавите нямат никакви пози-
тивни задължения спрямо последните176. Подобни изявления могат да бъдат 
поставени на разглеждане в светлината на чл. 8 и чл. 10 от ЕКПЧ.

173 European Court of Human Rights, Handyside v. the United Kingdom, No. 5493/72, 7 December 1976, § 49.
174 See among others: European Court of Human Rights, Arrigo and Vella v. Malta, No. 6569/04, 10 May 2005; 

European Court of Human Rights, Karakaş and Yeşilırmak v. Turkey, 43925/98, 28 June 2005.
175 European Court of Human Rights, Fatullayev v. Azerbaijan, No. 40984/07, 22 April 2010, § 159; European Court 

of Human Rights, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 August 1996, § 38; European Court of Human 
Rights, Garycki v. Poland, No. 14348/02, 6 February 2007, § 69.

176 European Court of Human Rights, Mityanin and Leonov v. Russia, Nos. 11436/06 and 22912/06, 7 May 2019, § 102. 
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преглед на съдебната практика на европейския съд по 
правата на човека 

Публичните изявления се смятат за 
израз на предубеждения по смисъла на 
чл. 6(2), когато са в състояние да повли-
яят на обществените представи 
относно вината на заподозрения или 
обвиняемия или на преценката на 
фактите от страна на компетентния 
съдебен орган.

Презумпцията за невиновност забранява изразяването на мнение, че лице, 
„обвинено в извършването на престъпление“ е виновно, преди вината му да 
бъде доказана в съответствие със закона (изявления, които са израз на 
предубеждения)177. Публичните изявления се смятат за израз на предубежде-

177 European Court of Human Rights, Minelli v. Switzerland, No. 8660/79, 25 March 1983.
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ния по смисъла на чл. 6(2), когато са в състояние да повлияят на обществе-
ните представи относно вината на заподозрения или обвиняемия или на 
преценката на фактите от страна на компетентния съдебен орган178. 
Когато установява дали едно изявление е израз на предубеждения и поради 
това е проблематично от гледна точка на презумпцията за невиновност, 
Съдът отчита всички обстоятелства на контекста, в който е било напра-
вено изявлението179. Обстоятелствата, които ЕСПЧ разглежда могат да се 
категоризират в няколко групи, описани в следващите редове.

в какво качество лицето прави изявлението 

Изявленията, изразяващи предубеждения, могат да бъдат направени от 
съда, който разглежда делото, както и от други длъжностни лица180. Така 
презумпцията за невиновност може да бъде нарушена не само от съдия или 
съд, но и от други държавни органи, включително ръководни полицейски слу-
жители181, президента182, министър-председателя183, министъра на вътреш-
ните работи184, министъра на правосъдието185, председателя на парламен-
та186, прокурора187, други участващи в разследването длъжностни  лица188. 
Изявленията на съдиите се оценяват по-критично, отколкото изявленията 
на разследващите органи189. 

Понятието длъжностно лице не означава непременно избран представи-
тел или държавен служител, а може да се отнася и до лица, ползващи се с 
обществено признание поради факта, че са заемали важна държавна длъж-

178 European Court of Human Rights, Ismoilov and others v. Russia, No. 2947/06, 24 April 2008, § 161; European 
Court of Human Rights, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 March 2002, § 53.

179 European Court of Human Rights, Daktaras v. Lithuania, No.  42095/98, 10 October 2000, § 42; European 
Court of Human Rights, A.L. v. Germany, No. 72758/01, 28 April 2005, § 31.

180 European Court of Human Rights, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 August 1996, § 41; European 
Court of Human Rights, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 October 2000, §§ 41-43; Европейски съд по 
правата на човека, Петьо Петков срещу България, жалба № 32130/03, 7 януари 2010 г., § 91; European 
Court of Human Rights, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 March 2002, § 49.

181 European Court of Human Rights, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 August 1996, §§ 37 and 41.
182 European Court of Human Rights, Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 April 2010, § 149.
183 European Court of Human Rights, Gutsanovi v. Bulgaria, No. 34529/10, 15 October 2013, §§ 194-198.
184 European Court of Human Rights, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 August 1996, §§ 37 and 41.
185 European Court of Human Rights, Konstas v. Greece, No 53466/07, 24 May 2011, §§ 43 and 45.
186 European Court of Human Rights, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 March 2002, § 53.
187 European Court of Human Rights, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 October 2000, § 42.
188 European Court of Human Rights, Khuzhin and others v. Russia, No. 13470/02, 23 October 2008, § 96.
189 European Court of Human Rights, Pandy v. Belgium, No. 13583/02, 21 September 2006, § 43.
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ност в миналото или са се кандидатирали за изборна длъжност190. В същото 
време, изявления от председател на политическа партия, която е юридиче-
ски и финансово независима от държавата, направени в условията на разго-
рещени политически дебати, могат да не бъде разглеждани като изявления 
на длъжностно лице, действащо в обществен интерес, и не попадат в обсе-
га на чл. 6(2).191 

ЕСПЧ е приел, че в случаите, когато жалбоподателят е важна политиче-
ска фигура, за която са налице съмнения за извършено престъпление, най-
висшите държавни служители, включително главният прокурор, министър-
председателят, министърът на вътрешните работи192 и министърът на 
правосъдието193 следва да информират обществеността за предполагаемо-
то престъпление и последващото наказателно производство. Във връзка с 
делото Пеша срещу Хърватия обаче ЕСПЧ подчертава, че високопоставени-
те държавни служители би трябвало да подхождат с особено внимание към 
подбора на изразни средства, с които описват предстоящото наказателно 
производство срещу жалбоподателя194. От това следва, че при случаи с по-
малка обществена значимост може да се смята за неподходящо свързаната 
с тях информация да се оповестява от толкова висшестоящи държавни 
служители, предвид потенциалното им влияние и нагласите, които ангажи-
рането им със случая може да създаде по отношение на сериозността на 
твърденията срещу въпросното лице. 

190 European Court of Human Rights, Kouzmin v. Russia, No. 58939/00, 18 March 2010, §§ 59-69.
191 European Court of Human Rights, Mulosmani v. Albania, No. 29864/03, 8 October 2013, § 141.
192 Европейски съд по правата на човека, Гуцанови срещу България, жалба № 34529/10, 15 октомври 2013 г., 

§§ 194-198.
193 European Court of Human Rights, Konstas v. Greece, No 53466/07, 24 May 2011, §§ 43 and 45.
194 European Court of Human Rights, Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 April 2010, §§ 142-151.
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Както беше споменато, изявленията от страна на частни лица или пред-
ставители на медиите не се разглеждат във връзка с чл. 6(2), освен ако във вто-
рия случай те не са дословно възпроизвеждане на официална информация195.

изразни средства

ЕСПЧ системно подчертава важността на изразните средства, използва-
ни от длъжностните лица в изявления, направени преди дадено лице да е било 
осъдено и признато за виновно в съответствие със закона196. Дали изявле-
нието на длъжностното лице противоречи на принципа за презумпцията за 
невиновност, следва да се определи в контекста на конкретните обстоя-
телства, в които оспорваното изявление е било направено, като наказател-
ното производство се разглежда в неговата цялост197. В случаите, когато 
изявлението е направено в процедурен контекст, ЕСПЧ поставя на първо 
място истинността на смисъла му, а не буквалното му изражение198. Така, 
дори за съжаление да са използвани неудачно подбрани изразни средства, 
включително категорични термини като „вина“ и „доказан“, изявлението не 
се категоризира като неспазване на чл. 6(2)199. Независимо от това, същото 
едва ли е приложимо, поне не и в такава степен, към опосредени изявления, 
насочени към широката общественост.

В юриспруденцията на ЕСПЧ се прави фундаментална разлика между 
твърдение, че дадено лице просто е заподозряно в извършването на престъп-
ление, и недвусмислено заявяване, в отсъствието на окончателна присъда, 
че лицето е извършило въпросното престъпление200. Изразяване на съмнения 
по отношение невиновността на обвиняем би могло да се допусне, ако нака-
зателното производство не е приключило със съдебно решение по отправе-
ното обвинение201. Когато е издадена окончателна оправдателна присъда 

195 Вж. частта за враждебните кампании в пресата.
196 European Court of Human Rights, Daktaras v. Lithuania, No.  42095/98, 10 October 2000, § 41;  European 

Court of Human Rights, Böhmer v. Germany, No. 37568/97, §§ 54 and 56, 3 October 2002; European Court of 
Human Rights, Nešťák v. Slovakia, No. 65559/01, 27 February 2007, §§ 88 and 89; European Court of Human 
Rights, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 March 2002, § 50.

197 European Court of Human Rights, Adolf v. Austria, No. 8269/78, 26 March 1982, §§ 36-41.
198 European Court of Human Rights, Lavents v. Latvia, No. 58442/00, 28 November 2002, § 126.
199 European Court of Human Rights, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 October 2000, §§ 42-45; European 

Court of Human Rights, Allen v. the United Kingdom, No. 25424/09, 12 July 2013, § 126; European Court of 
Human Rights, Lähteenmäki v. Estonia, No. 53172, 21 June 2016, § 45.

200 Вж. също: European Court of Human Rights, Marziano v. Italy, No  45313/99, 28 November 2002, § 31; 
Европейски съд по правата на човека, Гуцанови срещу България, жалба № 34529/10, 15 октомври 2013 
г., § 192; European Court of Human Rights, Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 April 2010, § 147.

201 European Court of Human Rights, Sekanina v. Austria, No. 13126/87, 25 August 1993, § 30.
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обаче изразяването на каквито и да било съмнения за виновност е в разрез с 
презумпцията за невиновност202. 

В заключение, формулировката на оспорваното изявление задължително 
трябва да сочи, че длъжностното лице, което го е направило, недвусмислено 
смята засегнатото заподозряно или обвиняемо лице за виновно203. Всяка уго-
ворка или резерва във връзка с това може да постави под въпрос наличието 
на нарушаване на чл 6(2)204. Въпреки това, в интерес на опазването на пре-
зумпцията за невиновност по един практичен и ефективен, а не теорети-
чен или илюзорен начин, не е необходимо твърдението за вина да е изказано 
чрез някакъв вид официална декларация, за да го сметне Съдът за нарушение; 
достатъчно е това изявление да поражда впечатлението, че твърдящият 
смята въпросното лице за виновно по безусловен и недвусмислен начин205. В 
този смисъл не е от значение и дали използваната в изявлението конструк-
ция е въпросителна или утвърдителна206. 

момент на изявлението

Моментът, в който е направено дадено публично изявление, се разглежда 
в неговата съотносимост към етапите на съответното наказателно про-
изводство. От една страна, ЕСПЧ признава оправдания интерес на обще-

202 European Court of Human Rights, Rushiti v. Austria, No. 28389/95, 21 March 2000, § 31; European Court of 
Human Rights, O. v.  Norway, No.  29327/95, 11 February 2003, § 39; European Court of Human Rights, 
Geerings v. the Netherlands, No. 30810/03, 1 March 2007, § 49; European Court of Human Rights, Paraponiaris 
v. Greece, No. 42132/06, 25 September 2008, § 32.

203 European Court of Human Rights, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 March 2002, §§ 49-54.
204 European Court of Human Rights, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 August 1996. 
205 European Court of Human Rights, Lavents v. Latvia, No. 58442/00, 28 November 2002, §§ 126, 127.
206 European Court of Human Rights, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 March 2002, §§ 49-54.
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ството към това да бъде своевременно информирано за значимите наказа-
телни дела. Съдът обаче смята преждевременните изявления, особено 
преди да е налице официално повдигнато обвинение, за особено проблемни, 
тъй като те създават у аудиторията впечатлението, че въпросното лице 
е виновно според разследващите органи207. 

По делото Гуцанови срещу България ЕСПЧ прави разлика между изявления-
та, направени „няколко дни“ след ареста на жалбоподателя, когато се публи-
куват голям брой материали в медиите, и изявленията в деня, непосред-
ствено след ареста. В първия случай, вземайки предвид всички свързани 
обстоятелства, Съдът не намира, че е налице неспазване на чл 6(2). Във 
втория случай, напротив, Съдът заключава, че направените по това време 
изявления са можели да създадат у широката общественост впечатление-
то, че жалбоподателят е ръководител на престъпна операция, което е в 
нарушение на правото му по чл. 6(2) от ЕКПЧ208.

За разлика от подобни случаи, когато лицето вече е осъдено на първа 
инстанция и е на етап на обжалване или касация, не е ясно дали са приложи-
ми същите строги стандарти във връзка с публичните изявления и дали те 
накърняват презумпцията за невиновност или не, предвид факта, че вече е 
била „издадена присъда от компетентен съд“ по смисъла на чл. 6209.

цялостен контекст

Както бе отбелязано, Европейският съд по правата на човека разглежда 
конкретните обстоятелства по всеки случай в тяхната цялост, преди да 
направи заключение дали е налице неспазване на презумпцията за невинов-
ност. В настоящия раздел се разглеждат и други свързани съображения, 
които могат да са съпътстващи и да доведат до нарушение на презумпци-
ята, в съответствие с юриспруденцията на Съда. 

207 European Court of Human Rights,  Butkevičius v. Lithuania, No.  48297/99, 26 March 2002, §51; European 
Court of Human Rights, Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 April 2010, § 143. 

208 Европейски съд по правата на човека, Гуцанови срещу България, жалба № 34529/10, 15 октомври 2013 г., 
§§ 199-200.

209 European Court of Human Rights, Konstas v. Greece, No 53466/07, 24 May 2011, §§ 34-37.
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Първо, ЕСПЧ прави разлика между изявления, направени пред медиите, и 
изявления в чисто процедурен контекст, като в първия случай от длъж-
ностните лица се изисква да проявяват значителна въздържаност210. Съдът 
има по-гъвкаво отношение обаче, когато става дума за изявления в кон-
текст, който не е независим от самото наказателно производство, напри-
мер на пресконференция, а представлява чисто процедурна обстановка, 
каквато е обосноваването на решение на етапа на предварителното произ-
водство да бъде отхвърлена молбата на жалбоподателя за преустановяване 
на наказателното преследване211.

Дори в контекста на опосредствани изявления обаче позицията на ЕСПЧ 
е придружена с резерви, като се вземат предвид и други свързани фактори. 
По делото Гуцанови212 например, Съдът взема предвид спонтанния характер 
на изявленията на българския министър-председател, провокирани от поя-
вата на името на жалбоподателя в новинарската лента на екрана по време 
на интервю, което той дава по несвързана със случая тема. За разлика от 
него, по повод изявленията на министъра на вътрешните работи по същия 
случай в интервю, дадено специално във връзка с въпросното наказателно 
производство, ЕСПЧ изразява мнението, че министърът е трябвало да вземе 
необходимите мерки да представи начина на действие и резултатите от 
полицейското разследване по случая, без да създава объркване по отношение 

210 European Court of Human Rights, Allen v. the United Kingdom, No. 25424/09, 12 July 2013; European Court 
of Human Rights, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 October 2000; European Court of Human Rights, 
Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) (No. 1), No. 31411/07, 18 January 2011, § 41.

211 European Court of Human Rights, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 October 2000, §§ 41-44; see also 
European Court of Human Rights, Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 April 2010, § 149.

212 Европейски съд по правата на човека, Гуцанови срещу България, жалба № 34529/10, 15 октомври 2013 г., 
§§ 199, 201.
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вината на жалбоподателя. Съдът отбелязва, че не е от значение дали нару-
шаването на презумпцията за невиновност в този случай е било умишлено 
или не и че липсата на умисъл не изключва неспазване на чл. 6(2) от ЕКПЧ.

Тези съображения са от особена важност с оглед избягването на възпиращ 
ефект върху обществения дискурс и върху правото на обществото да бъде 
информирано.

Специфичен случай, с който ЕСПЧ е имал възможността да се занимае, е 
телевизионната възстановка на местопрестъпление. В делото Кърада 
срещу Турция213 наказателното производство срещу жалбоподателя е било 
тема на телевизионно предаване, в което е показана възстановка на мес-
топрестъплението, както и актьор, изпълняващ ролята на жалбоподате-
ля при извършване на убийството, в което последният е обвинен, макар 
произнасянето на присъдата му все още да предстои. В хода на възстанов-
ката са излъчени реални свидетелства на полицейски служители, както и 
на самия жалбоподател. Сред тях е и свидетелство на участвал в разслед-
ването полицай, който излага подробности от него и от свързаните с 
престъплението обстоятелства, като не оставя съмнение, че жалбопода-
телят е виновен.

За да стигне до заключение дали презумпцията за невиновност е била 
накърнена с оглед на цялостния контекст по случая, ЕСПЧ разглежда като 
съществени следните елементи: (a) появата на участвал в разследването 
полицай във въпросното телевизионно предаване ; (б) факта, че свидетел-
ството на полицая е било придружено с кадри от транспортирането на 
жалбоподателя до местопрестъплението; и (в) факта, че медиите са имали 
възможност да заснемат възстановката, достъп и възможност да засне-
мат свидетелството на жалбоподателя пред полицията, както и да интер-
вюират жалбоподателя във връзка с престъплението, в което е бил обвинен. 
Съдът отбелязва също, че правителството не предоставя никакво обясне-
ние за обстоятелствата, при които медиите са успели да получат достъп 
до местопрестъплението и да заснемат възстановка с участието на жал-
боподателя. Заключението на Съда е, че полицейските органи не са взели 
никакви мерки да защитят презумпцията за невиновност на жалбоподателя 
и са създали ситуация, в която той изглежда виновен, като по този начин са 
нарушили чл. 6(2) от ЕКПЧ. 

Пресконференциите, организирани с цел информиране на общественост-
та за хода на дадено наказателно дело, са друга специфична ситуация, в 

213 European Court of Human Rights, Karadağ v. Turkey, No. 12976/05, 29 June 2010, §§ 60-65.
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която направените изявления са израз на предразсъдъци, и поради това са 
чест обект на разглеждане от ЕСПЧ214. В този смисъл е необходимо още вед-
нъж да се подчертае, че в интерес на защитата на правото на обществото 
да бъде информирано, не е забранено властите да организират подобни 
пресконференции за предоставяне на информация и актуални данни относ-
но текущи наказателни производства, но те следва да извършват това с 
цялата необходима дискретност и предпазливост, гарантираща зачитане 
на презумпцията за невиновност215. 

Във връзка с делото Й. Б. срещу Турция, в което става дума за представя-
не на жалбоподателите по начин, който ги излага на показ, докато те са все 
още заподозрени в членство в престъпна организация, без да са им повдигна-
ти индивидуални обвинения, ЕСПЧ има възможност да разгледа този въпрос 
в дълбочина. Според направеното заключение пресконференцията, на която 
засегнатите лица са представени и на която пресата е имала възможност 
да ги фотографира, е била в нарушение на чл. 6(2). Съдът смята, че макар 
самото публикуване на снимките на заподозрените да не представлява 
неспазване на чл. 6(2)216, конкретните обстоятелства по този случай са 
довели до нарушаване на презумпцията за невиновност. По-конкретно, 
направените при пресконференцията снимки впоследствие са тиражирани 
като заснети при репортаж от ареста на жалбоподателя, като, макар име-
ната на засегнатите лица да не се споменават от властите при комуника-
цията им с пресата, начинът, по който те са представени в хода на прес-
конференцията, ги прави лесно разпознаваеми, а имената им дори са помес-
тени в публикуваните по-късно статии. Съдът заключава, че макар полици-
ята да не носи отговорност за последвалите действия на пресата, в този 
случай е следвало да покажат ефективността на полицейската операция, 
без да влияят върху презумпцията за невиновност на жалбоподателя217.

214 Inter alia: European Court of Human Rights,  Butkevičius v. Lithuania, No.  48297/99, 26 March 2002, §§ 
50-52; European Court of Human Rights, Lavents v. Latvia, No. 58442/00, 28 November 2002, § 122; European 
Court of Human Rights, Y.B. and others v. Turkey, Nos. 48173/99 and 48319/99, 28 October 2004, §§ 49, 51. 

215 European Court of Human Rights, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 August 1996, § 38; European 
Court of Human Rights, Karakaş and Yeşilırmak v. Turkey, No. 43925/985, 28 June 2005, § 50; European Court 
of Human Rights, Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 April 2010, § 149.

216 Вж. също: European Court of Human Rights, News Verlags GmbH & Co. KG v. Austria, No. 31457/96, 11 January 2000, 
§§ 56-59.

217 European Court of Human Rights, Y.B. and others v. Turkey, Nos. 48173/99 and 48319/99, 28 October 2004, 
§§ 46-48.
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враждебни кампании в пресата

В този раздел се разглежда понятието за враждебна или злонамерена кам-
пания в пресата, която се характеризира с гранична допустимост по чл. 6(2). 
В самото начало следва да се отбележи, че понятието обхваща излъчени от 
медиите изявления, които дословно възпроизвеждат или пряко цитират 
официална информация, предоставена от длъжностни лица, но не се отнася 
до изявления от страна на частни лица или представители на пресата. 
Както беше споменато, последните не са повод за позитивно задължение, по 
силата на което държавата да предоставя обезщетения. 

Злонамерената кампания в пресата обаче 
може да навреди на справедливия съдебен 
процес, въздействайки върху обществе-
ното мнение, като така накърнява пре-
зумпцията за невиновност.

Съдът надлежно подчертава, че в едно демократично общество понякога 
са неизбежни язвителни коментари в пресата по повод случаи, към които 
широката общественост проявява оправдан интерес, като към тях спадат 
и коментари по повод морала на съответния участник в наказателно про-
изводство218. Злонамерената кампания в пресата обаче може да навреди на 
справедливия съдебен процес, въздействайки върху общественото мнение, 
като така накърнява презумпцията за невиновност. Презумпцията за неви-
новност е от особена важност за балансирането на характерните при 
такива случаи противоположни позиции и интереси219.

Във връзка с това ЕСПЧ смята, че пресата не бива да прекрачва определе-
ни граници, особено по отношение неприкосновеността на личния живот на 
обвиняемите220. В този контекст, фактът, че обвиняемият е признал, че е 
извършил престъплението, сам по себе си не отменя защитаването на пре-
зумпцията за невиновност221. Освен това, макар публикуването на снимки на 

218 European Court of Human Rights, Viorel Burzo v. Romania, Nos. 75109/01 and 12639/02. 30 June 2009, § 160; 
European Court of Human Rights, Akay v. Turkey, No. 58539/00, 24 October 2006.

219 European Court of Human Rights, Axel Springer SE and RTL Television GmbH v. Germany, No. 51405/12, § 40.
220 European Court of Human Rights, Bédat v. Switzerland, No. 56925/08, 29 March 2016, § 51.
221 European Court of Human Rights, Bédat v. Switzerland, No. 56925/08, 29 March 2016, § 51.
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заподозрени да не означава неспазване на презумпцията222, както не пред-
ставлява проблем и правенето на снимки от полицията223, конкретните 
обстоятелства, при които медиите препечатват снимките, включително 
и средството, чрез което те са излъчени, дава основания за отсъждане, че е 
налице нарушение на чл. 6(2)224. 

Трябва да се подчертае, че когато даден съдебен процес стане повод за 
враждебна медийна кампания, е важно не субективното усещане на заподо-
зрения дали съдът проявява задължителната непредубеденост, колкото и да 
е разбираемо то, а дали, при конкретните за даденото дело обстоятелства, 
може да се смята, че опасенията му са обективно оправдани225. Това важи в 
еднаква степен при разглеждане на нарушения по чл. 6(1) и чл. 6(2) от ЕКПЧ.

В делото Митянин и Леонов срещу Русия жалбоподателят се аргументи-
ра, че зачитането на презумпцията за невиновност е дълг както на държав-
ните служители, така и на вестниците и журналистите, особено когато 
последните представят служебна информация; той твърди още, че държа-
вата има позитивно задължение по чл. 6(2) да гарантира защитата на пре-
зумпцията за неговата невиновност от нарушения от страна на средства-
та за масова информация.Съдът отхвърля жалбата по недопустимост, 
поради неизчерпване на вътрешноправните средства за защита, както и 
поради факта, че тя е подадена след изтичане на шестмесечния срок, регла-
ментиран в чл. 35(1) от ЕКПЧ226. Доколкото този въпрос предполага позитив-
но задължение от страна на държавите  – страни по ЕКПЧ, във връзка с 
ефекта на изявления от длъжностни лица, които първоначално не са били 
израз на предубеждения, но впоследствие са станали част от враждебна 
медийна кампания, той все още предстои да бъде разгледан по същество.

222 European Court of Human Rights, Y.B. and others v. Turkey, Nos. 48173/99 and 48319/99, 28 October 2004, § 47.
223 European Court of Human Rights, Mergen and others v. Turkey, Nos. 44062/09, 55832/09, 55834/09. 

55841/09 and 55844/09, 31 May 2016, § 68. 
224 See for example: European Court of Human Rights, Y.B. and others v. Turkey, Nos. 48173/99 and 48319/99, 28 

October 2004; European Court of Human Rights, Rupa v. Romania (no. 1), No. 58478/00, 16 December 2008, § 232. 
225 European Court of Human Rights, Włoch v. Poland, No. 27785/95, 19 October 2000; European Court of 

Human Rights, Daktaras v. Lithuania, No.  42095/98, 10 October 2000; European Court of Human Rights, 
Priebke v. Italy, No. 48799/99, 7 March 2002; European Court of Human Rights,  Butkevičius v. Lithuania, 
No.  48297/99, 26 March 2002; European Court of Human Rights, G.C.P. v. Romania, No. 20899/03, 20 
December 2011; § 46; European Court of Human Rights, Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) (No. 1), Noл 
31411/07, 18 January 2011, §§ 37-40.

226 European Court of Human Rights, Mityanin and Leonov v. Russia, Nos. 11436/06 and 22912/06, 7 May 2019, § 103.
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Mityanin and Leonov v. Russia%22]}
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примери за нарУшение и липса на нарУшение на чл. 6(2)

По-долу са поместени примери от юриспруденцията на ЕСПЧ по дела, 
свързани с презумпцията за невиновност и ролята на медиите227.

НАРУшЕНИЕ

• Министърът на вътрешните работи и 
двама ръководни полицейски служители зая-
вяват в предавана по телевизията прескон-
ференция, че жалбоподателят е бил „подбу-
дител“ на убийство (Алне дьо Рибмон).

• Непосредствено след ареста на жалбопода-
теля, който е депутат, говорителят на пар-
ламента публично заявява, че „взелият под-
купа“ е задържан (Буткевичюс).

• Добре известен бивш генерал, който се кан-
дидатира на избори по времето на публикува-
не на материала, прави публични изявления – 
обвързващ характер на доктрината за пре-
зумпцията за невиновност за квазипублич-
ните личности (Кузмин).

• Съдия прави публични изявления, в които дава 
оценка на качествата на защитата и изхода 
от наказателното дело (Лавенц).

• Думите „доказана вина“ са използвани от 
прокурор в отговор на възражението на жал-
боподателя по време на процедурно решение 
относно събраните при разследването дока-
зателства, за да подкрепят личната убеде-
ност на прокурора, че производството тряб-
ва да премине към съдебната фаза, а не да 
бъде прекратено (Дактарас).

• Жалбоподателят губи статута си на жерт-
ва на нарушение на ЕКПЧ, след като сезира 
Съда заради изявление на министър-предсе-
дателя по време на пресконференция, че е 
виновен, но преди това Конституционния 
съд е приел, че презумпцията на невиновност 
е нарушена и решението му е сведено до зна-
нието на съда в родината му (Ариго и Вела).

• Арестът на жалбоподателя е заснет с каме-
ра от журналисти от частен телевизионен 
канал, което не е в нарушение на чл. 6, нито 
се равнява на „злонамерена медийна кампа-
ния“, особено в отсъствието на каквото и да 
е доказателство, че заснемането е било под-
будено от властите (Нацвишвили и 
Тогонидзе).

ЛИПСА НА НАРУшЕНИЕ

СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА СЪДА ПО ДЕЛА, ВКЛюЧВАЩИ 
ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИНОВНОСТ И РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ

227 Списъкът с примери се базира на публикацията Vitkauskas, D. and Dikov, G. (2017), Protecting the right 
to a fair trial under the European Convention on Human Rights, a handbook for legal practitioners (2nd 
edition), Council of Europe.  

https://rm.coe.int/protecting-the-right-to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-/168075a4dd
https://rm.coe.int/protecting-the-right-to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-/168075a4dd
https://rm.coe.int/protecting-the-right-to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-/168075a4dd
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мич легато 
анализатор 
център за изследване на демокрацията

въведение

Въпросът за трудния баланс при обсъждането на границите на лична-
та свобода и безопасност отдавна е поставен, като правата на чове-
ка и индивидуалната свобода стоят в едната страна на спектъра, а 

националната сигурност – в другата. Това изисква политиците, държавите 
и гражданите да обсъждат и да определят до каква степен човек е готов да 
се откаже от личния си живот и свободата си в името на по-голяма сигур-
ност или поне на чувството за такава. Трябва да се отбележи, че след 
11  септември 2001 г. и след други значими терористични атаки, на Запад 
това се превръща във все по-неотложна тема. Често, както в САЩ, така и 
в Европа, медиите играят важна роля при формирането на убеждение у 
обществото (или поне при опита за такова), че държавата не предприема 
достатъчно мерки за сигурност и борба с тероризма – чрез разследващата 
журналистика и възможността да се разпространява изтекла информация. 
Какво обаче се случва, когато вместо да хвърля светлина върху надвишава-
нето на правомощията на правителството, „четвъртата власт“ изостря 
съществуващите или създава допълнителни проблеми?

РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ  
ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕTO И НАКАЗАТЕЛНОTO 
ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,  
СВЪРЗАНИ С ТЕРОРИЗЪМ
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За да обсъди този въпрос, тази глава ще разгледа начините, по които 
медиите и правителството са идентифицирали погрешно или дори са „съз-
дали“ терористи, заобикаляйки презумпцията за невиновност, какъвто е 
случаят с Ричард Джуъл и бомбардировката на Сентениъл Олимпик Парк 
през 1996 г. Ще проучи и кога медиите, неволно или умишлено, упражняват 
натиск, който принуждава правоприлагащите органи да задържат заподо-
зрени, преди да са провели пълноценно разследване, както се случва с Брандън 
Мейфийлд при атентатите в Мадрид през 2004 г. Освен това в главата ще 
бъдат разгледани накратко начините, по които социалните медии като 
Reddit и Twitter създават проблеми, както при погрешното идентифициране 
на едно лице като участник в бомбардировката в Бостън през 2013 г.

предистория

Медиите отдавна играят важна роля не само за информиране на гражда-
ните, но и за формирането на мнения. В исторически план те са били фак-
тор в обявяването на войни и обратно – в прекратяването им; също така, 
справедливо или не, са създали от обикновени хора герои или злодеи. В съвре-
менната епоха те са приели много форми – от „Петорката от Сентръл 
Парк“, обвинени в изнасилването и убийството на жена в Ню Йорк (самолич-
ностите им са неправомерно пуснати в пресата и последвалата обвинител-
на медийна кампания на расова основа срещу тях е най-добре илюстрирана 
от рекламата на цяла страница на вестник, издадена от Доналд Тръмп през 
1989 г., която започва с големи букви с думите: „Върнете смъртното 
наказание“228); през клеветническата кампания, дирижирана от президента 
Гроувър Кливланд и неговите поддръжници срещу журналиста Е. Дж. Едуардс, 
който коректно отразява тайна медицинска процедура за отстраняване на 
тумор от устата на президента229. Трябва да се отбележи, че настоящата 
дискусия няма за цел да предупреждава медиите или да увековечава възгледа 
за тях като доставчик на „фалшиви новини“, а се стреми да покаже как те 
формират възприятията и да подчертае, че веднъж навлязла в публичния 
дискурс, дезинформацията е трудно да се коригира. През 2019 г., тридесет 
години след кампанията и почти две десетилетия от освобождаването на 
„Петорката от Сентръл Парк“, Тръмп все още поддържа убеждението, че те 

228 Burns, S. (2011), The Central Park Five, London, Hodder & Stoughton. 
229 Algeo M. (2011), The President Is a Sick Man: Wherein the Supposedly Virtuous Grover Cleveland Survives a 

Secret Surgery at Sea and Vilifies the Courageous Newspaperman Who Dared Expose the Truth, Chicago, 
Chicago Review Press. 
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са виновни за престъплението230. В същото време чак девет години след 
смъртта на президента Кливланд и 24 години след медицинската му проце-
дура, един от хирурзите му пише статия, в която признава, че журналис-
тът Едуардс е бил неправомерно наклеветен и правилно е съобщил за проце-
дурата.231

За да се избегнат негативните последици за живота и репутацията на 
човека, е необходимо медиите да бъдат едновременно отговорни и готови 
да реагират на неточности, както и да се противопоставят на реакционни 
репортажи. Това вече е трудна задача, като тя става изключително трудна 
заради темпото, с което новините и слуховете се разпространяват в 
24-часовия новинарски цикъл. Този феномен се изостря с появата на интер-
нет и напоследък – социалните мрежи, където политици, експерти и широ-
ката общественост публикуват почти незабавно реакции и провокативни 
коментари още докато събитията се развиват. Това създава медиен пейзаж, 
при който сензационните новини често се ценят повече от точните нови-
ни – особено в случая на т. нар. „кликбайт“ уебсайтове, и социални медии, 
които разчитат на емоционални реакции, за да достигнат до потребители-
те и да привлекат трафик232.

230 Ransom, J. (2019), Trump Will Not Apologize for Calling for Death Penalty Over Central Park Five, The New 
York Times, 18 June 2019. 

231 Keen, W.W. (1917), The Surgical Operations on President Cleveland in 1893, Philadelphia, George W. Jacobs & Co. 
232 Gardiner, B. (2015), You’ll Be Outraged at How Easy It Was to Get You to Click on This Headline, Wired, 

12 October 2015. 

https://www.nytimes.com/2019/06/18/nyregion/central-park-five-trump.html
https://www.wired.com/2015/12/psychology-of-clickbait/
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С новите форми на достъп до смартфони и интернет се увеличават въз-
можностите големите информационни агенции да публикуват новините 
нефилтрирани, заобикаляйки редакторите, проверките на фактите и други 
исторически утвърдени „гаранти“ за качество на информацията233. Това се 
дължи специално на свободното използване на термина „медии“, който може 
да се приложи към широк кръг участници – от големи новинарски мрежи 
като CNN или BBC, през граждани журналисти, които могат да бъдат лица с 
не повече от мобилен телефон и селфи стик, до всеки, който има акаунт в 
социалните мрежи и мнение234. Макар че това може да бъде от голяма полза, 
особено ако „гарантите“ не са толкова честни брокери на информация или 
пък ако гравитират около политическа фракция или партия, както в някои 
европейски страни като Унгария или в САЩ (в случая с Fox News), може обаче 
да има и негативни последици за качеството и точността на съобщените 
новини. Това става все по-очевидно в социалните мрежи и нерядко има слу-
чаи като този, при който потребителите от уебсайта Reddit трескаво 
работят, за да разберат кой стои зад бомбардировката на Бостънския 
маратон през 2013 г., само за да идентифицират погрешно невинно лице235. 
Освен това всички тези клавиатурни детективи не само не успяват да раз-
решат случая, но те издирват и публикуват лична информация, а после и 
обвиняват наскоро починал млад мъж в извършването на зловещата теро-
ристична атака.

Правителствата са по-склонни да се 
откажат или да „разтеглят“ правните 
норми и презумпцията за невиновност, 
каквито са случаите със затворите и т.
нар. тайни „черни обекти“, установени в 
чужбина в сивите зони на закона, които 
позволяват на силите за сигурност да 
работят с по-голяма гъвкавост и по-
малко контрол.

233 Giridharadas, A. (2011), The New Gatekeepers of Media, The New York Times, 8 April 2011. 
234 Atton, C. (2019), Alternative and Citizen Journalism, in: Wahl-Jorgensen, K. and Hanitzsch, T. (eds.), The 

Handbook of Journalism Studies, New York, Routledge. 
235 Abad-Santos, A. (2013), Reddit’s ‘Find Boston Bombers’ Founder Says ‘It Was a Disaster’ but ‘Incredible’, The 

Atlantic, 22 April 2013.

https://www.nytimes.com/2011/04/09/us/09iht-currents09.html
https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/04/reddit-find-boston-bombers-founder-interview/315987/
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Това е проблем по много причини, тъй като обвинението в престъпление, 
което човек не е извършил, може да бъде травмиращо преживяване. Освен 
това, едва ли има престъпления или обвинения по-сериозни от тези за 
тероризъм. Малцина са обект на толкова страх и омраза както от страна 
на широката общественост, така и от политиците. Някои от причините 
за това са ясни, тъй като за повечето хора тероризмът е отвратителен и 
дори за мнозина, съпричастни към каузата на тероризма, такива действия 
може да се окажат силно неприемливи. Дори в рамките на терористичните 
организации се водят ожесточени дебати относно избора и приемливостта 
на това да убиеш цивилни, макар и обикновено по стратегически или поли-
тически съображения, а не по морални причини236. В резултат на това прави-
телствата са по-склонни да се откажат или да „разтеглят“ правните 
норми и презумпцията за невиновност, каквито са случаите със затворите 
и т.нар. тайни „черни обекти“, установени в чужбина в сивите зони на зако-
на, които позволяват на силите за сигурност да работят с по-голяма гъв-
кавост и по-малко контрол237. Освен това, след 11 септември 2001 г. и особе-
но в САЩ, обществеността повече или по-малко приема компромис с граж-
данските си свободи за сметка на по-голяма сигурност или поне чувство 
или обещание за по-голяма сигурност. Това варира от незначителни компро-
миси, като проверки на летищата и забрана определени вещи да се носят на 
полет, до много по-сериозни и тайни мерки, като тези, станали известни 
от разкритията на Сноудън, за степента, до която американското прави-
телство може да шпионира живота на свои и чужди граждани238.

Други компромиси са съмнителното заобикаляне на международното 
хуманитарно право, като продължителното използване на залива 
Гуантанамо в Куба за център за задържане както на осъдени, така и на 
заподозрени терористи239, а и употребата на дронове за убиване на лица 
в чужбина, считани за „терористи“240. Продължителното използване на 
тези мерки от повече от три президентски администрации, заедно с 
липсата на обществен натиск за прекратяването им, показват извест-
на степен на приемане на едни сурови и съмнителни в правно отношение 
действия за сигурност срещу предполагаеми терористи.

236 Abrahms, M., Ward, M. and Kennedy, R. (2018), Explaining Civilian Attacks: Terrorist Networks, Principal-
Agent Problems and Target Selection, in: Perspectives on Terrorism, Volume 12, Issue 1. 

237 Mayer, J. (2017), The Black Sites, The New Yorker, 13 August 2007. 
238 Macaskill, G. and Dance, G. (2013), NSA Files: Decoded, The Guardian, 1 November 2013.
239 Fletcher, L.E. and Stover, E. (2008), Guantánamo and Its Aftermath, Berkeley, Human Rights Center and 

International Human Rights Law Clinic. 
240 Meleagrou-Hitchens, A. (2020), Incitement: Anwar Al-Awlaki‘s Western Jihad, Cambridge, Harvard University Press. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/26343744.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/26343744.pdf
https://www.newyorker.com/magazine/2007/08/13/the-black-sites
https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1
https://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Guantanamo_and_Its_Aftermath.pdf
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Освен това, след 11 септември и след атаките в цяла Европа, теро-
ризмът се превръща в „призрак“ за западния свят и катализира използва-
нето или обсъждането на драконовски инвазивни мерки за сигурност от 
страна на правителствата. Това се дължи отчасти на страха от „дру-
гия”, а именно мюсюлманите, на които се гледа като на несъответства-
що различни от хегемонистичния бял християнски Запад. Друг компо-
нент е, че никой политик не иска да остане отворен за политически 
атаки в стил Уили Хортън, който напада Майкъл Дукакис по време на 
президентските избори в САЩ през 1988 г. Дукакис е критикуван остро, 
че е мекушав към престъпността за това, че като губернатор на 
Масачузетс подкрепя програма за пускане в отпуск на затворници. 
Критиките идват след изнасилване и нападение, извършено от затвор-
ник, пуснат по програмата. Така че, подкрепяйки строгите мерки за 
сигурност, политиците могат да отстранят всички потенциални проб-
леми в бъдеще и да изглеждат твърди срещу престъпността. Това води 
до среда, в която обществеността, политиците и правоприлагащите 
органи са по-склонни да се откажат от презумпцията за невиновност в 
името на бързата справедливост.
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ричард джУъл

Случаят с Ричард Джуъл е уникален241, тъй като първоначално, и правилно, 
медиите го обявяват за герой, за да бъде идентифициран по-късно като 
потенциален заподозрян, а това бързо прераства в говорене, което обрисува 
Джуъл като злодей242. Нает като охранител от AT&T по време на летните 
олимпийски игри през 1996 г. в Атланта, Джорджия, Джуъл е първият, който 
предупреждава властите за оставена без надзор подозрителна раница, при-
личаща на военна, в Сентениъл Олимпик Парк243. Той и един агент от Бюрото 
за разследване на Джорджия евакуират между 75 и 100 души от парка, преди 
бомбата да избухне и да убие един човек веднага и друг, малко след това да 
почине от сърдечен удар244. Правоохранителните органи незабавно приемат 
това за акт на вътрешен тероризъм въз основа на вида атака и на факта, че 
30 минути преди детонацията някой се обажда да предупреди за предсто-
ящата експлозия.

241 Ostrow, R. J. (2000), Richard Jewell Case Study, Colombia University.
242 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, February 1997. 
243 Sack, K. (1996), Bomb at the Olympics: The Overview; Olympics Park Blast Kills One, Hurts 111; Atlanta Games 

Go On, The New York Times, 28 July 1996. 
244 Coleman, N. (2019), How the Investigation Into Richard Jewell Unfolded, The New York Times, 13 December 2019.

http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/readings/jewell.html
https://archive.vanityfair.com/article/share/1fd2d7ae-10d8-474b-9bf1-d1558af697be
https://www.nytimes.com/1996/07/28/us/bomb-olympics-overview-olympics-park-blast-kills-one-hurts-111-atlanta-games-go.html
https://www.nytimes.com/1996/07/28/us/bomb-olympics-overview-olympics-park-blast-kills-one-hurts-111-atlanta-games-go.html
https://www.nytimes.com/2019/12/13/movies/richard-jewell-bombing-atlanta.html
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Веднага след атаката ролята, която всъщност играе Джуъл, получава 
малко внимание от страна на медиите или от органите на реда. Въпреки 
това, за три дни фокусът бързо се премества върху него. Първоначално зара-
ди действията му по идентифициране на бомбата, а след това и като заподо-
зрян245. Първо той се появява в телевизионни предавания и дава интервюта 
във вестници, а пресата го възхвалява като герой заради неговите действия. 
Но това се променя след като медиите започват да съобщават за подозрени-
ята на ФБР, че сам е заложил бомбата в опит да се покаже като герой. Това се 
е случвало и преди в Лос Анджелис, когато полицай поставя фалшива бомба в 
автобус, след това я изважда и твърди, че я е обезвредил. Той е възхваляван 
като герой преди несъответствия в неговата история да разкрият измама-
та246. Вестник The Atlanta Journal-Constitution, голямо издание в Атланта, пуб-
ликува история на първа страница, която няма автор или източници, озагла-
вена „ФБР подозира, че ‚героят‘ пазач може да е заложил бомбата“ и че той 
отговаря на „профила на самотния бомбаджия”247. Въпреки факта, че няма 
такова нещо като „профил на самотен бомбаджия“, това е отразено като 
факт и представено на читателите по начин, който го кара да изглежда като 
част от популярна номенклатура, подобна на „профил на сериен убиец“.

„глупак“
„дебел, провален бивш шерифски заместник“
„достатъчно, за да бъде арестуван на момен-
та, вероятно достатъчно, за да бъде обви-
нен, но вие винаги искате да имате доста-

тъчно за да бъде и осъден”

След като този образ на „бомбаджията герой“ се оформя, къщата, в която 
Джуъл живее с майка си, е затрупана от журналисти и фотографи, които 
стоят там денонощно през следващите три месеца. Докато това се случва, 
целият му живот е разгледан – от недостатъците му като прекалено рев-
ностен охранител до семейния му живот и бита му. Подигравайки му се, че на 
30 години живее с майка си, телевизионният водещ Джей Лено го нарича „Una-
doofus“ (глупак)248, а вестник The New York Post го определя като „дебел, прова-

245 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, February 1997. 
246 The New York Times (1984), Policeman, Hailed For Disarming A Bomb, Is Accused Of Planting It, The New York 

Times, 15 August 1984. 
247 Freeman, S. (1996), Presumed Guilty, Atlanta, 1 December 1996. 
248 Freeman, S. (1996), Presumed Guilty, Atlanta, 1 December 1996. 

https://archive.vanityfair.com/article/share/1fd2d7ae-10d8-474b-9bf1-d1558af697be
https://www.nytimes.com/1984/08/15/us/policeman-hailed-for-disarming-a-bomb-is-accused-of-planting-it.html
https://www.atlantamagazine.com/author/scott-freeman/page/2/
https://www.atlantamagazine.com/author/scott-freeman/page/2/
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лен бивш шерифски заместник“249. Водещият Том Брокау заявява по национал-
ните вечерни новини, че вероятно има „достатъчно, за да бъде арестуван на 
момента, вероятно достатъчно, за да бъде обвинен, но вие винаги искате да 
имате достатъчно за да бъде и осъден” 250.

Това широко разпространено и категорично отразяване кара обществе-
ността да заключи, че Джуъл явно е виновен за бомбардировката и просто 
става въпрос за изчистване на правните пречки, преди да бъде арестуван и 
официално обвинен в престъплението. Тези твърдения в медиите се основа-
ват на малко доказателства и на неназовани източници във ФБР, не разпола-
гат с каквото и да било, свързващо Джуъл с престъплението извън теория-
та за „героя бомбаджия“ и факта, че той е бил на местопроизшествието. 
Даже тази теория се основава на крехки доказателства, включително един 
подвеждащ разпит на Джуъл от ФБР, за който по-късно ФБР признава, че е 
„голяма грешка в преценката“251, както и неговият опит и многократни 
неуспехи като полицай. Фокусът върху Джуъл освен това е и в пряко проти-
воречие с фактите и последователността на събитията по делото. 
Бомбената заплаха идва от телефонна кабина на поне 5 минути от място-
то, където е поставена бомбата, докато Джуъл стои до служителя на 
Бюрото за разследване на Джорджия252.

И все пак Джуъл преживява публичния процес в медиите и чак след три 
месеца е информиран, че ФБР вече не го смята за заподозрян по случая. 
Медиите създават злодей на базата на слаба следа, която ФБР проверява, и 
го представят на обществеността по начин, който звучи сякаш Джуъл е 
хванат на местопрестъплението. И все пак медиите не са единствените 
арбитри в този разказ – правителството очевидно играе роля, първо в изти-
чането на информация към вестника The Atlanta Journal-Constitution, а след 
това чрез засилване на публичността на разследването на Джуъл като запо-
дозрян, което включва конвой от превозни средства на ФБР, следващи го 
всеки път, когато напуска къщата си253. Освен това, тъй като правоохрани-
телните органи са толкова съсредоточени върху Джуъл като заподозрян, 
те не правят никакви усилия да потушат спекулациите в медиите, свързани 
с участието му в престъплението, а им позволяват да ги поддържат без-
препятствено в продължение на месеци254.

249 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, February 1997. 
250 Freeman, S. (1996), Presumed Guilty, Atlanta, 1 December 1996. 
251 Coleman, N. (2019), How the Investigation Into Richard Jewell Unfolded, The New York Times, 13 December 2019.
252 Freeman, S. (1996), Presumed Guilty, Atlanta, 1 December 1996. 
253 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, February 1997. 
254 Ostrow, R. J. (2000), Richard Jewell Case Study, Colombia University.

https://archive.vanityfair.com/article/share/1fd2d7ae-10d8-474b-9bf1-d1558af697be
https://www.atlantamagazine.com/author/scott-freeman/page/2/
https://www.nytimes.com/2019/12/13/movies/richard-jewell-bombing-atlanta.html
https://www.atlantamagazine.com/author/scott-freeman/page/2/
https://archive.vanityfair.com/article/share/1fd2d7ae-10d8-474b-9bf1-d1558af697be
http://www.columbia.edu/itc/journalism/j6075/edit/readings/jewell.html
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Докато преди атентата той е живял обикновен живот, след бомбарди-
ровката Джуъл живее живот на знаменитост, от който не е могъл и не е 
избягал години наред255. Поради тежестта на престъплението и степента 
на медийно отразяване, фокусирано върху Джуъл като виновен, името му е 
завинаги свързано с атентата на Сентениъл Олимпик Парк. Дори след пуб-
личните извинения от държавни служители, включително от главния проку-
рор Джанет Рено, а и след като правоохранителните органи през 1998 г. 
идентифицират, през 2003 г. арестуват, а после и осъждат действителния 
извършител на бомбардировките на Сентениъл Олимпик Парк и на още три 
атентата Ерик Рудолф256, у някои остава трайно съмнение, че Джуъл не е 
невинен, а просто „може да бъде невинен“257.

255 Sack, K. (1997), A Man Cleared, but Not His Name, The New York Times, 26 July 1997. 
256 Belew, K. (2018), Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America, Cambridge, 

Harvard University Press. 
257 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, February 1997. 

https://www.nytimes.com/1997/07/26/us/a-man-cleared-but-not-his-name.html
https://archive.vanityfair.com/article/share/1fd2d7ae-10d8-474b-9bf1-d1558af697be
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брандън мейфийлд

Медиите играят малка, но значима роля в случая на Брандън Мейфийлд258, 
за когото се смята, че е подпомагал или подбуждал извършителите на атен-
татите в Мадридските железници през 2004 г. Този път медиите не създа-
ват история около Мейфийлд, а вместо това са случайният катализатор за 
прибързаното му задържане въз основа на съмнителни доказателства. 
Правоприлагащите органи са тези, които смятат, че са намерили своя 
извършител и вместо да преоценят предположенията си в светлината на 
доказателствата или липсата на такива, те се хвърлят напред и по този 
начин Мейфийлд се превръща в невинен човек, обявен за виновен въз основа 
на редица фактори, включително неговата вяра и участие в местната 
мюсюлманска общност.

На 11 март 2004 г. група радикализирани ислямисти, работещи независимо, 
но вдъхновени от Ал Кайда, залагат десет бомби в раници и малки чанти в 
четири влака в Мадрид, убивайки над 190 души259. Тези атаки са най-смърто-
носният терористичен акт в Испания и в цяла Европа след този от Локърби 

258 U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), A Review of the FBI’s Handling of the 
Brandon Mayfield, Washington DC, U.S. Department of Justice.

259 Hoffman, B. (2006), Inside Terrorism, New York, Columbia University Press. 

https://oig.justice.gov/sites/default/files/archive/special/s0601/final.pdf
https://oig.justice.gov/sites/default/files/archive/special/s0601/final.pdf
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през 1988 г. и поставят началото на мащабно преследване на извършители-
те. Първоначално се смята, че баската сепаратистка организация ETA стои 
зад атаките, но впоследствие фокусът се измества към ислямския екстре-
мизъм, след като в деня на нападенията органите на реда съобщават за 
открит откраднат микробус, в който има детонатори и запис със стихове 
от Корана260. Тази връзка с ислямския екстремизъм е подкрепена както от 
писмо, така и по-късно от изявление на фракциите на Ал Кайда, които пое-
мат отговорността за нападението. Въпреки това мнозина членове на пра-
воприлагащите органи гледат на това със скептицизъм, тъй като отдавна 
е модерно терористичните групи да поемат отговорност за нападения, в 
които не са участвали или за които не са знаели, за да получат медийно вни-
мание, да увеличат подкрепата си и да изглеждат по-мощни или способни261.

В края на март за органите на реда става ясно, че зад атентатите стоят 
ислямски екстремисти. Над дузина заподозрени, за които се смята, че са 
свързани с Ал Кайда или фракцията на Ал Кайда „Мароканска ислямистка 
бойна група“, са арестувани в седмиците след нападенията262. Това включва 
пет лица, арестувани два дни след бомбардировките, свързани с атаките 
посредством предплатени телефонни карти, намерени в раниците, използ-
вани за атентатите. Освен това, засилвайки страховете и напрежението, 
на 2 април друга бомба, подобна на използваната в Мадрид, е намерена на 
коловозите на високоскоростния влак между Мадрид и Севиля263. На следва-
щия ден седем заподозрени терористи залагат експолозиви и се самовзривя-
ват като убиват и един полицай, докато испанската полиция се опита да ги 
арестува във връзка с атентатите в Мадрид264.

В деня на нападението испанската национална полиция изпраща два пръ-
стови отпечатъка, намерени в откраднатия микробус, до Интерпол, който 
от своя страна да ги препрати на ФБР, за да ускори процеса на идентифика-
ция265. След като получава сканирани пръстовите отпечатъци с висока резо-
люция, ФБР започна да стеснява възможните съвпадения, достигайки до 
едно, което според тях съвпада с един от отпечатъците от Мадрид. Това 

260 Sciolino, E. (2004), Spain Struggles to Absorb Worst Terrorist Attack in Its History, The New York Times, 
11 March 2004. 

261 Hoffman, A.M. (2010), Voice and silence: Why groups take credit for acts of terror, in: Journal of Peace 
Research, Volume 47, Issue 5; Chou, S. (2017), There’s no evidence linking the Las Vegas attack to ISIS. So why 
did the group claim responsibility?, The World, 3 October 2017. 

262 Reinares, F. (2012), The Evidence of Al-Qà ida’s Role in the 2004 Madrid Attack, in CTC Sentinel, Volume 5, 
Issue 3. 

263  Fuchs, D (2004), Bomb Is Found on Spanish Rail Line, The New York Times, 2 April 2004. 
264 Reinares, F. (2012), The Evidence of Al-Qà ida’s Role in the 2004 Madrid Attack, in CTC Sentinel, Volume 5, 

Issue 3. 
265 U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), A Review of the FBI‘s Handling of the 

Brandon Mayfield, Washington DC, U.S. Department of Justice. 

https://www.nytimes.com/2004/03/11/international/europe/spain-struggles-to-absorb-worst-terrorist-attack-in-its.html
https://www.jstor.org/stable/20798930
https://www.pri.org/stories/2017-10-03/there-s-no-evidence-linking-las-vegas-attack-isis-so-why-did-group-claim
https://www.pri.org/stories/2017-10-03/there-s-no-evidence-linking-las-vegas-attack-isis-so-why-did-group-claim
https://www.ctc.usma.edu/the-evidence-of-al-qaidas-role-in-the-2004-madrid-attack/
https://www.nytimes.com/2004/04/02/international/europe/bomb-is-found-on-spanish-rail-line.html
https://www.ctc.usma.edu/the-evidence-of-al-qaidas-role-in-the-2004-madrid-attack/
https://oig.justice.gov/sites/default/files/archive/special/s0601/final.pdf
https://oig.justice.gov/sites/default/files/archive/special/s0601/final.pdf
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заключение е потвърдено от партньорска проверка, въпреки че някои отбе-
лязват, че има както прилики, така и забележими разлики между отпечатъ-
ците. Проверяващите обаче приписват някои от тези различия на друг 
допир от друг човек или на различна част от пръста266. 

Въз основа на тези констатации, осем дни след нападенията в Мадрид, 
ФБР започва 24-часово наблюдение на американския гражданин Брандън 
Мейфийлд, адвокат, практикуващ по имиграционни и семейни въпроси, 
живеещ в Портланд, Орегон. По това време ФБР събира повече информация 
за Мейфийлд, включително за военната му служба от 1985 до 1994 г., за това, 
че съпругата му е натурализирана американска гражданка, родена в Египет, 
за това, че той е приел исляма и че Мейфийлд е представлявал Джефри 
Битъл, излежал присъда за заговор за подпомагане на талибаните, по дело за 
попечителство над деца267. Освен това става ясно, че няма доказателства, 
които да предполагат, че Мейфийлд е пътувал наскоро в чужбина.

Въпреки това, страхувайки се от по-нататъшни атаки и вярвайки, че 
Мейфийлд е „агент“ на терористична организация, Министерството на 
правосъдието се обръща към Съда за наблюдение на външното разузнаване 

266 U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), A Review of the FBI‘s Handling of the 
Brandon Mayfield, Washington DC, U.S. Department of Justice. 

267 Kershaw, S. and Lichtblau, E. (2004), Bomb Case Against Lawyer Is Rejected, The New York Times, 25 May 2004. 

https://oig.justice.gov/sites/default/files/archive/special/s0601/final.pdf
https://oig.justice.gov/sites/default/files/archive/special/s0601/final.pdf
https://www.nytimes.com/2004/05/25/us/bomb-case-against-lawyer-is-rejected.html
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(FISA) с молба FISA да проведе тайно наблюдение на Мейфийлд и претърсва-
ния на дома и офиса му за доказателства268. По това време ФБР се тревожи, 
че самоличността на Мейфийлд ще изтече, тъй като информацията по слу-
чая се разпространява през правителствените агенции и е споделена с 
Интерпол. Страхът е, че ако самоличността му бъде разкрита и той е част 
от „втора вълна от терористични атаки, планирани да се случат в 
Съединените щати“, това ще го накара да избяга или да изчезне269. Този 
страх кара ФБР да ускори разследването и да извърши тайни обиски в офиса 
и дома на Мейфийлд. В началото на април ФБР споделя информацията, вклю-
чително и анализа на пръстовите отпечатъци, с испанската полиция, която 
докладва обратно на ФБР, че няма съвпадение между мадридския пръстов 
отпечатък и този на Мейфийлд270.

Тъй като наблюдението над Мейфийлд продължава, той започва да забе-
лязва, че нещата му са разбъркани, че щорите са преместени и в хола му има 
отпечатък, който не може да е на някого от домакинството му, защото е 
по-голям271. В резултат на това Мейфийлд започва да показва, че знае, че е 
наблюдаван и следен – влиза в паркинги, за да поседи в колата преди да тръг-
не отново, прави се, че завива в задънени улици, преди бързо после да потегли. 
По това време разследванията произвеждат малко доказателства, че той 
директно е участвал в бомбардировките в Мадрид, тъй като той дори няма 
валиден паспорт. Смятало се, че той е докоснал чантата, преди тя да бъде 
транспортирана до Мадрид или, поради липсата на доказателства, че той е 
„неволен участник“272.

Няма причина да арестува Мейфийлд без конкретно доказателство, така 
че ФБР планира да продължи наблюдението. Това обаче се променя на 4 май, 
когато журналист се обажда в службата на ФБР в Мадрид и пита за амери-
канец, чиито отпечатъци са свързани с атентатите в Мадрид. Опасявайки 
се, че изтичането на информация в медиите ще накара Мейфийлд да избяга, 
ФБР започва да мисли как да се справи със ситуацията поради тежестта на 
престъпленията, с които се предполага, че е свързан, и заради поведението 
му, с което той показва, че знае, че е под наблюдение. Освен това, заради 

268 U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), A Review of the FBI‘s Handling of the 
Brandon Mayfield, Washington DC, U.S. Department of Justice. 

269 U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), A Review of the FBI‘s Handling of the 
Brandon Mayfield, Washington DC, U.S. Department of Justice.

270 Kershaw, S., Lichtblau, E., Fuchs, D. and Bergman, L. (2004), Spain and U.S. at Odds on Mistaken Terror Arrest, 
The New York Times, 5 June 2004. 

271 Kershaw, S. and Lichtblau, E. (2004), Bomb Case Against Lawyer Is Rejected, The New York Times, 25 May 
2004. 

272 U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), A Review of the FBI‘s Handling of the 
Brandon Mayfield, Washington DC, U.S. Department of Justice. 
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https://www.nytimes.com/2004/05/25/us/bomb-case-against-lawyer-is-rejected.html
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липсата на доказателства, няма възможност да му бъде повдигнато обвине-
ние. Затова ФБР планира при разпит да го накара да сътрудничи и ако не 
успее, да вземе заповед за свидетел, която би позволила на органите на реда 
да го задържат под стража на основание, че Мейфийлд разполага с информа-
ция, свързана с делото за бомбардировките в Мадрид. Агенти на ФБР, които 
се легитимират, се свързват с него, но Мейфийлд отказва да разговаря с тях 
и по този начин е задържан на 6 май. Прекарва следващите две седмици в 
ареста на окръг Мултнома в Портланд, преди да бъде освободен, след като 
съдия прекратява делото.

Докато първоначалният план на ФБР е да го наблюдава до юни и след това 
да се свърже с него, притеснението от изтичане на информация в медиите 
кара правоохранителните органи да го задържат близо месец по-рано. Това 
не позволява на разследващите да направят реална оценка на ситуацията 
във времето и вместо това ги поставя в положение, в което трябва или 
бързо да го задържат, или да рискуват да загубят следите му и да имат 
действителен участник в терористичен заговор на свобода. Но журналис-
тът, който пита за Мейфийлд, не е злонамерен и не излиза извън границите,  
те се опитват да потвърдят информацията, която са получили от източ-
ник, който никога не се идентифицира. Като информационен посредник, 
медиите трябва да разследват такива следи, но в този случай взаимодейст-
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вието между медиите и правоприлагащите органи създава натиск за правоп-
рилагащите органи да действат бързо, за да предотвратят по-нататъшни 
течове и медийно отразяване. Това от своя страна кара правоприлагащите 
органи да задържат Мейфийлд без никакви доказателства, освен съвпаде-
нието на пръстовите отпечатъци, чиято валидност е под съмнение, което 
пък води до обвинението, че е участник в ужасна терористична атака273.

Що се отнася до случая на Мейфийлд, един от най-големите въпроси е 
дали случаят би се развил така, ако той не беше мюсюлманин? Службата на 
генералния инспектор, който извършва проверка на работата на ФБР в про-
цеса на разследването, установява, че неговата религия не играе никаква 
роля в първоначалното съвпадение на пръстови отпечатъци, тъй като про-
веряващите не знаят чий отпечатък гледат. Въпреки това, след като той е 
идентифициран и неговият произход е проучен, това изглежда има значение 
за потвърждението, че отпечатъкът съвпада с този на Мейфийлд, дори след 
като испанската полиция изразява несъгласието си274. В това отношение 
пристрастията на разследващите вероятно са изиграли роля – той е бил 
мюсюлманин, който е защитавал осъден екстремистки съмишленик и преди 
това е имал контакт със заподозрени терористи по време на поклонение в 
същата джамия. Така че може би за следователите съвпадението, че пръс-
товият му отпечатък е бил върху чанта, използвана при терористична 
атака, е изглеждало твърде голямо275. Службата на генералния инспектор 
стига до там да признае, че ако отпечатъкът беше съвпаднал с този на 
човек без подобни характеристики, съвпадението вероятно щеше да бъде 
подложено на повече проверка и скептицизъм276.

атентатът в бостън

Докато предполагаемата вина на Ричард Джуъл произтича от правоохра-
нителните органи, които разглеждат потенциалното му участие в атен-
тата в Сентениъл Олимпик Парк и, подхранвани от медийното отразяване, 
го представят за виновен, Брандън Мейфийлд е считан от органите на реда 
за подбудител на бомбардировките в Мадрид, въпреки липсата на доказател-

273 Spinney, S. (2006), Science in court: The fine print, Nature, 17 March 2010. 
274 Reese, E.J. (2012), Techniques for Mitigating Cognitive Biases in Fingerprint Identification, in: UCLA Law 

Review, Volume 59. 
275 Smalarz, L., Madon, S., Yang, Y., Guyll, M. and Buck, S. (2016), The perfect match: Do criminal stereotypes bias 

forensic evidence analysis?, in: Law and Human Behavior, Volume 40, Issue 4.
276 U.S. Department of Justice, Office of the Inspector General (2006), A Review of the FBI‘s Handling of the 

Brandon Mayfield, Washington DC, U.S. Department of Justice. 
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ства. Случаят с бомбардировките в Бостън не се отнася до правоприлага-
щите органи или масовите медии, а до „присъда“ през социалните мрежи, 
използвани по време на издирването на извършителите в опит за получване 
на повече информация и за идентифициране на атентаторите277. Вместо 
това тази „присъда“ идентифицира погрешно млад изчезнал студент, който 
е обявен за участвал в нападенията, набеден е и семейството му е тормозе-
но и обвинявано в отглеждането на терорист.

Използвайки две самоделни бомби от тенджери под налягане, поставени в 
раници, братята Царнаев, Джохар и Тамерлан, убиват трима души и раняват 
стотици на маратона в Бостън на 15 април 2013 г. Първоначално след напа-
дението извършителите са неизвестни, въпреки че на органите е ясно, че 
това е терористична атака, извършена вероятно от един изпълнител или 
от малка група, тъй като никоя организация не поема отговорността278. Без 
заподозрени и без солидни следи, правоприлагащите органи молят общест-
веността да изпрати снимки или видеоклипове, направени на мястото на 
атентата, и призовават всеки, който разполага с информация, да я сподели. 

277 Ulanoff, L. (2013), Boston Bombings: Truth, Justice and the Wild West of Social Media, Mashable, 18 April 2013.
278 Seelye, K.S., Schmitt, E. and Shane, S. (2013), Boston Bombs Were Loaded to Maim, The New York Times, 

16 April 2013. 
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В резултат на това потребителите на социалните мрежи и особено Reddit 
започват да изнасят снимки и видеоклипове от маратона, опитвайки се да 
идентифицират подобно изглеждащи раници в района279.

Когато „интернет детективите“ започват да пълнят с изображения раз-
дела „r/FindBostonBombers“ – специален подраздел или общност в Reddit, в 
който потребителите могат да обсъждат бомбардировките – потребите-
лите наистина дават информация, която би могла да бъде от полза на пра-
воприлагащите органи, като например ясна снимка на мъж в бяла шапка, 
когото ФБР нарича „заподозрян 2“ (Джохар). Но след като тази снимка е раз-
пространена онлайн, има опити чрез коментари в Reddit да се постави име 
на лицето, като в тях се твърди, че потребителите са разбрали самолич-
ността на „заподозрян 2“280. Най-скандално един коментар поставя въпроса 
„ами ако изчезналият студент от Университета Браун е Заподозрян 2”. В 
този коментар се споменава и името на заподозрения, което става повод за 
спекулации, подложили семейството на изчезналия студент на сериозен 
онлайн тормоз, омраза и заплахи281. Спекулацията не остава в Reddit, а бързо 
се разпространява в други социални мрежи като Twitter и Facebook, които 
от своя страна провокират традиционните медии да започнат да разслед-
ват тази следа.

Разбира се, студентът няма участие в атентата, той е изчезнал повече 
от месец по-рано и се е самоубил през това време, а тялото му е открито 
8 дни след атаката на маратона. За потребителите на Reddit е достатъчно 
обаче той да изглежда някак подобно на „заподозрян 2“, за да твърдят, че са 
разкрили случая. Тази форма на групова онлайн справедливост не е нещо ново 
и може да се използва за провокиране на положителна промяна282. Но в случая 
с атентата на Бостънския маратон тя е не само токсична, но и контра-
продуктивна, което кара правоохранителните органи да пуснат снимки на 
братята Царнаев, за да потушат разследването и дезинформацията в соци-
алните мрежи283. Това подчертава един от добре познатите проблеми на 
социалните мрежи – колко лесно може да се разпространява и проповядва 
дезинформация и че с достатъчно споделяния и харесвания всеки може да 
бъде виновен за каквото и да било.

279 Abad-Santos, A. (2013), Reddit and 4Chan Are on the Boston Bomber Case, The Atlantic, 17 April 2013. 
280 Nhan, J., Huey, L. and Broll, R. (2017), Digilantism: An Analysis of Crowdsourcing and the Boston Marathon 

Bombings, in: The British Journal of Criminology, Volume 57, Issue 2.
281 Greenfield, R. (2017), How Reddit Fueled the Scanner-Happy Media to Out Innocent Boston ‚Suspects‘, The 

Atlantic, 19 April 2013.
282 Myles, D., Benoit-Barné, C. and Millerand, F. (2020), ‘Not your personal army!’ Investigating the organizing 

property of retributive vigilantism in a Reddit collective of websleuths, in: Information, Communications & 
Society, Volume 23, Issue 3.

283 Simpson, C. (2013), F.B.I. Released the Tsarnaevs‘ Photos Because of Reddit and the Post, The Atlantic, 21 April 2013.
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заключение

Често има несъзнателна увереност или 
предположение от страна на обществе-
ността, че арестуваните или свързани-
те с тероризма са виновни.

Много често когато терористите са арестувани по време на или непо-
средствено след нападението – от Андерс Брайвик до Брентън Тарант – и 
става ясно, че те са виновни за престъпленията си, презумпцията за неви-
новност е малко повече от правна формалност, докато те бъдат обвинени 
за престъпленията си. Често тогава има несъзнателна увереност или пред-
положение от страна на обществеността, че арестуваните или свързани-
те с тероризма са виновни. Тъй като призивите за бързо и често сурово 
правосъдие идват почти веднага, те изискват умишлени и премерени реак-
ции и отговори от страна на органите на реда и медиите. И макар че меди-
ите невинаги се придържат към презумпцията за невиновност извън опасе-
нията за съдебни спорове за клевета, те трябва да имат предвид ролята си 
в оформянето на общественото мнение и за промяна на възприятията.

Въпреки че трите случая, описани тук, са необичайни, те са важни напом-
няния за това, че трябва да се вземе предвид ролята и силата на медиите, 
правоприлагащите органи и социалните мрежи. За Джуъл медиите създават 
злодей без никакви доказателства и продават историята на обществе-
ността като истина, въз основа на спекулации. А Мейфийлд е считан за 
виновен заради пръстов отпечатък, въпреки доказателствата, които пред-
полагат, че той не е участвал. В случая с Бостънския маратон социалните 
мрежи действат като тълпа, тормозейки и демонизирайки невинно лице 
заради убеждението, че той прилича на един от заподозрените на снимката.
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въведение

Нарастващото значение на социалните мрежи и интернет през 
последното десетилетие оказва значително влияние върху начина 
на комуникация между хората284. Новата комуникационна екосисте-

ма дава възможност за безгранично споделяне на информация, но и създава 
среда за лесно развитие на дискусии и широко разпространение на послания 
от различно естество и по разнообразни теми285. Един от първите пробле-
ми, до които водят комуникациионните иновации, е разпространението на 
радикални послания и език на омразата. В отговор на това предизвикател-
ство, Европейският съюз и държавите членки предприемат редица законо-
дателни мерки, целящи предотвратяване разпространениeто на определе-
ни послания и съдържание в интернет286. Това е обързано и с промени в под-
ходите при борбата с тероризма, като фокусът се измества върху превен-

284 Zhang, X., and Ghorbani, A.A. (2020), An overview of online fake news: Characterization, detection, and 
discussion, in: Information Processing & Management, Volume 57, Issue 2.

285 Tandoc, E.C., Linm, Z.W. and Ling, R. (2017), Defining “Fake News”: A typology of scholarly definitions, in: 
Digital Journalism, Volume 6, Issue 2.

286 Miró-Llinares, F. (2017), Cometer Delitos en 140 caracteres: El Derecho penal ante el odio y la radicalización 
en internet, Madrid, Marcial Pons.

СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И МЕДИЙНОТО 
ОТРАЗЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА 
„ВЪЗХВАЛА НА ТЕРОРИЗМА“

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457318306794
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457318306794
https://www.researchgate.net/publication/319383049_Defining_Fake_News_A_typology_of_scholarly_definitions
https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491234371.pdf
https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491234371.pdf
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цията на радикализацията287 и интервенциите, предхождащи включването 
или асимилацията на даден субект към терористична група. Вследствие на 
промените, наказателното право се развива до степен, в която индивиди 
могат да бъдат наказателнотговорни за споделянето или употребата на 
определен език или съдържание в интернет. Тези изменения срещат проти-
воречиви мнения и поставят въпроси относно съвместимостта на наказа-
телноправната политика с фундаментални човешки права като свободата 
на словото и изразяване на мнение. 

Най-често предприеманото действие 
срещу разпространението на определен 
тип реч е повдигането на обвинение за 
престъплението „възхвала на теро-
ризма“. […] испанските съдилища започ-
ват да прилагат разпоредбата за възхва-
ла на тероризма по-често от което и да 
e друго обвинение, свързано с тероризъм.

Най-често предприеманото действие срещу разпространението на 
определен тип реч в Испания, е повдигането на обвинение за престъпление-
то „възхвала на тероризма“. Въпреки че това деяние е криминализирано в 
испанския Наказателен кодекс още през 2000 г., в контекста на борбата 
срещу организацията ЕТА, то има изключително ограничено приложение до 
2011 г. В условията на променящата се комуникационна среда, характеризи-
рана с нарастващата роля на социалните мрежи, както и предвид промени-
те в политиката за борба с тероризма чрез превенция на радикализацията, 
испанските съдилища започват да прилагат разпоредбата за възхвала на 
тероризма по-често от което и да било друго обвинение, свързано с теро-
ризъм. Според някои автори, това няма за цел да защитити определени 
права или интереси, нито да избегне нанасянето на щети, а истинската цел 
е да бъде създадена съдебна практика по наказателни дела със символично 
значение. От тази гледна точка, това обвинение води единствено до поста-
вяне на цензура върху публичното изразяване на определени идеи288. В кон-
текста на днешния дебат относно границите на свободата на изразяване и 

287 King, M. and Taylor, D.M. (2011), The Radicalization of Homegrown Jihadists: A Review of Theoretical Models 
and Social Psychological Evidence, in: Terrorism and Political Violence, Volume 23, Issue 4.

288 Cancio-Meliá, M. and Díaz-López, A. (2019), ¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles y 
redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters.

https://www.researchgate.net/publication/232843750_The_Radicalization_of_Homegrown_Jihadists_A_Review_of_Theoretical_Models_and_Social_Psychological_Evidence
https://www.researchgate.net/publication/232843750_The_Radicalization_of_Homegrown_Jihadists_A_Review_of_Theoretical_Models_and_Social_Psychological_Evidence
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това дали определен тип реч трябва да бъде наказвана, прави релевантен и 
въпроса за медиийното отразяване на наказателни дела, свързани с възхвала 
на тероризма. Начинът, по който медиите представят тези дела, може да 
бъде определящ за общественото възприятие относно границите на свобо-
дата на изразяване. 

В настоящото изложение са описани различни примери от испанската 
съдебна практика, както и от научната доктрина, свързани с обвинението 
за възхвала на тероризма. След това е представено изследване на медийното 
отразяване на този тип престъпления в Испания в периода след 2011 г. За 
целите на проучването е създадена база данни, включваща общо 1403 извадки, 
в които е цитиран терминът „възхвала на тероризма“ в двата най-популяр-
ни вестника в страната – ABC и El País. Анализът на данните е извършен 
чрез изграждане на мрежа от корелации между определени думи в селектира-
ните статии. Методът за анализиране на дискурса позволява да бъдат 
идентифицирани случаите, получили най-широко медийно внимание, както и 
да се проследи обхватът на засегнатите теми. В допълнение, този подход 
дава възможност да се наблюдава процесът, през който медиите премина-
ват през годините – от първоначално тясно асоцииране на престъплението 
„възхвала на тероризма“ с политическия контекст в Баския, към по-широко-
обхватни измерения на забраната за възпроизвеждане на определени идеи и 
послания в различна форма, включително речева, в социалните мрежи и като 
продукт на творческа дейност и изкуство. 

противоречия, свързани с престъплението  
„възхвала на тероризма“ 

В периода 2011 – 2017 г. са постановени общо тридесет и три присъди по 
дела, свързани с ислямски тероризъм. Девет от тях са за възхвала на теро-
ризма, което го прави най-често срещаното престъпление в областта на 
джихадисткия тероризъм.289 Тези девет присъди обаче, представят малка 
част от общия брой осъдителни решения за възхвала на тероризма, свързан 
с организации с друга идеология, като испанските GRAPO (Групи за антифа-
шистка съпротива „Първи октомври“) и ЕТА. Във връзка с тези две организа-

289 Aguerri, J.C. (2019), The construction of the radical as enemy in the Spanish criminal law: the definition of 
felonies and their application to managed the Islamic radicalization, and its implications for the rule of law, 
in: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Issue 21.

https://www.researchgate.net/publication/334150748_The_construction_of_the_radical_as_enemy_in_the_Spanish_criminal_law_The_definition_of_felonies_and_their_application_to_managed_the_islamic_radicalization_and_its_implications_for_the_rule_of_law
https://www.researchgate.net/publication/334150748_The_construction_of_the_radical_as_enemy_in_the_Spanish_criminal_law_The_definition_of_felonies_and_their_application_to_managed_the_islamic_radicalization_and_its_implications_for_the_rule_of_law
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ции, за същия период, са постановени общо петдесет и шест290 присъди по 
дела за възхвала на тероризма, имайки предвид, че GRAPO се разпуска още 
през 2007  г.291, а през 2011 г. ЕТА обявява, че прекратява всякаква форма на 
насилствени действия и инициативи292.

Деянието „възхвала на тероризма“ е инкриминирано с допълнение на 
Наказателния кодекс в началото на века, чрез приемането на Основен закон 
7/2000 от 22 декември 2000 г. Към януари 2021 г. няма последващи изменения 
на дефиницията на това престъпление. Закон 2/2015 увеличава размера на 
санкциите за възхвала на тероризма, като изменя разпоредбата, определя-
ща наказание лишаване от свобода от една до две години, с „лишаване от 
свобода от една до три години и глоба в размер на дванадесет до осемнаде-
сет месеца“293. На 3 март 2010 г., Върховният съд се произнася с тълкувател-
но решение 224/2010, което пояснява, че „този член урежда две отделни 

290 Данните за присъдите и осъдените са налични в информационната система на съдебната власт 
CONCEDOJ. Въпреки че са публични, визуализацията им може да се види и тук: Precedo, J., Sánchez, R. 
and Pinheiro, M. (2018), Las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se multiplican por cuatro desde que 
ETA dejó de matar, Eldiairo.es, 24 April 2018. 

291 Información (2007), Interior da por desaparecido al GRAPO tras las detenciones de Barcelona, Información, 
8 June 2007.

292 Cancio Meliá, M. (2016), Concepto jurídico-penal de terrorismo y cese definitivo de la violencia, in: Cuerda 
Riezu, A.R. (2016), El dereаcho penal ante el fin de ETA, Madrid, Tecnos.

293 В испанското законодателство глобата е определена сума на месец (бел.ред.). Закон 2/2015 упълно-
мощава съдилищата също да разпореждат премахване на публикациите. 

https://www.informacion.es/nacional/2007/06/08/interior-da-desaparecido-grapo-detenciones-7644586.html
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престъпления“. На първо място, разпорежда, че възхваляването и оправдава-
нето на тероризма е наказуемо поведение. Второ, действията, които уни-
жават или злепоставят лица жертви на тероризъм, също следва да бъдат 
наказвани. Във връзка с първата част от разпоредбата, чието значение 
недвусмислено съответства на „възхвала на тероризма“, следва да обърнем 
внимание на съдебно решение 4539/2016 на Националния наказателен съд, от 
22 ноември 2016 г.,294 според което престъплението се състои от три еле-
мента: 1. наличието на действие или думи, които възхваляват или оправда-
ват; 2. обектът на възхвалата или оправдаването е поведение, определено 
като терористично престъпление от Наказателния кодекс, или лице/а с 
такъв тип поведение, независимо дали е идентифицирано или не [...]; 3. 
актът на възхвалата или оправдаването е осъществен в публичното прос-
транство, независимо чрез какви изразни средства[...].

Върховният съд: „оправдавам означава, 
че престъпно поведение е представено 
като законосъобразно действие“.

Тъй като термините „възхвалява“ и „оправдава“ могат да се тълкуват 
нееднозначно, следва да се потърси дефиниция за тях в юриспруденцията на 
испанските съдилища. Първо, испанският Върховнен съд пояснява термина 
„оправдавам“ като: „оправдавам означава, че престъпно поведение е пред-
ставено като законосъобразно действие“295. Второ, Решение 112/2016 на 
Конституционния съд дава определение за „възхвалява“: „Този, който възхва-
лява – субект на престъплението – придава на терористичните престъп-
ления или на тези, които за замесени в тях – извършители и съучастници – 
образ на модел за поведение, съответстващ на правовия ред, въпреки че те 
директно му противоречат.“296

Следователно, това престъпление може да се интерпретира като пуб-
лично изявление, което умишлено цели да легитимира действие, представ-
ляващо тероризъм според Наказателния кодекс, или да придаде благоприя-
тен и добродетелен образ на извършителя му. Това обаче не е единствената 
възможна интерпретация, тъй като трите елемента, посочени по-горе, 

294 Това не е първата присъда, в която се цитират трите елемента, но тук са описани най-ясно.
295 Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia 149/2007, 26 de febrero de 2007, Número de recurso 

11281/2006, ECLI:ES:TS:2007:2050.
296 Tribunal Constitucional, Sentencia 112/2016, de 20 de junio (BOE núm. 181, de 28 de julio de 2016), 

ECLI:ES:TC:2016:112.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi49LW7_NLuAhWDyYUKHUExA9sQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fstfls%2FPODERJUDICIAL%2FJURISPRUDENCIA%2FFICHERO%2FSENTENCIA-DE%2520JUANA%2520CHAOS_1.0.0.pdf&usg=AOvVaw3y6VM-K8P9hApn2dN9PUv0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi49LW7_NLuAhWDyYUKHUExA9sQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fstfls%2FPODERJUDICIAL%2FJURISPRUDENCIA%2FFICHERO%2FSENTENCIA-DE%2520JUANA%2520CHAOS_1.0.0.pdf&usg=AOvVaw3y6VM-K8P9hApn2dN9PUv0
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25026
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отразяват само обективната страна на обвинението, а те са сравнително 
ясни и не будят значителни противоречия. Що се отнася до субективните 
елементи на деянието обаче, съществуват известни нюанси и разминава-
ния в интерпретацията, като може да се посочат две основни тълкувания 
във връзка с обвинението за възхвала на тероризма. 

Първата възможност е да се възприеме, че субективната страна на прес-
тъплението се свежда единствено до наличието на вина. В този ред на 
мисли, значението на изказаните думи се оценява, без да се взема предвид 
умисълът и волята на техния автор. Следователно, решението дали дадено 
действие или послание представлява възхвала на тероризма зависи един-
ствено от компетентния съд. Този вариант на тълкуване е известен с тер-
мина „доктрината Строубери“ (Strawberry doctrine), получвайки името си в 
резултат на съдебно производство срещу испанския певец Сезар Строубери 
(César Strawberry), когото Върховният съд297 намира за виновен за възхвала на 
тероризма заради шест негови хумористични публикации, които е споделил 
в социалната платформа Twitter. Последващо решение на Конституционния 
съд го оправдава на основание, че Строубери е бил привлечен като обвиняем 
единствено на базата на буквално тълкуване на неговите думи, без да се 
вземе предвид техният контекст, което от своя страна представлява 
нарушение на правото му на свободно изразяване. Следователно, 
Конституционния съд повдига сериозни възражения срещу този подход на 
интерпретация относно субективната страна на престъплението298. 
Въпреки това, тази концепция все още не е напълно изоставена на практика 
и за това си струва да бъде отбелязана. 

Според второто възможно тълкувание, умисълът и волята на обвиняемия 
са субективни елементи на престъплението „възхвала на тероризъм“. 
Погледнато от тази перспектива, съдът следва да разглежда думите на 
обвиняемия отвъд тяхното буквално значение и да прецени контекстуалния 
им смисъл. Това позволява да се направи по-ефективна оценка дали дадено 
действие реално възхвалява терористично престъпление или цели да опра-
вдае такова, и най-вече дали субектът, извършвайки го публично, го е напра-
вил конкретно с този умисъл и намерение. За да определи това, съдът след-
ва да разгледа детайлно съдържанието на съобщението, съчинено или въз-
произведено от обвиняемия. Тези съобщителни материали имат доказател-
ствена тежест, тъй като те са обект на престъплението. Също така, 

297 Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, Sentencia 4/2017, de 18 de enero de 2017, Número de recurso 
1619/2016, ECLI:ES:TS:2017:4.

298 Tribunal Constitucional, Sentencia 35/2020, de 25 de febrero (BOE núm. 83, de 26 de marzo de 2020), 
ECLI:ES:TC:2020:35.

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a19608edc0d7f106b1b1179e3f439af7b2cc
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/47c54a4d73e1a19608edc0d7f106b1b1179e3f439af7b2cc
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26247
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семантичният анализ следва да отчита смисъла на изказването, както и 
предмета и темата на текста. Ако бъде установено, че радикални идеи и 
вярвания стоят като основна тема на текста, то се счита за достатъчно 
доказателство, че субектът е извършил възхвала на тероризма с воля и уми-
съл. Този подход е възприет при повечето наказателни производста за въз-
хвала на джихадистки тероризъм299, както и при други производства по 
същото обвинение, например в случая с рап групата La Insurgencia. В този 
случай, членовете на музикалната група биват осъдени за възхвала на теро-
ристичните организации ЕТА и GRAPO, изразена чрез текстовете на техни 
песни, които са публично достъпни в YouTube. За разлика от случая на Сезар 
Строубери, тук съдът включва и умисъла на изпълнителите в оценката си 
на текста, като разглежда и идеологията, която рап групата споделя и под-
крепя. В тази връзка, съдът взема решение, че идеологията им „е формирана 
от радикални идеи, поддържа подривен и антисистемен тон“300. Това стано-
вище е използвано като ключов аргумент за преодоляване на защитата, 
която от своя страна отстоява позицията, че песните и техните тексто-
ве трябва да се разглеждат с оглед естеството им, а именно като творче-
ско произведение, както и да се обърне особено внимание на спецификата на 
конкретния музикален жанр (рап). Този подход на испанските съдилища е 
обект на критика от някои автори. В научната литература съществува 
позиция, че съдебната практика в тази сфера прекрачва границите на соци-
алната и демократичната държава, подчинена на върховенството на закона, 
и се приближава до техниките, използвани в държави, където споделянето 
на идеи бива наказвано301.

Независимо кое от двете тълкувания се възприеме, правната обосновка, 
върху която лежи обвинението за възхвала на тероризма предполага дейст-
вие или изказване в публичното пространство, което създава риск за 
обществения мир и демократичния ред. Въпреки това, нито законът, нито 
съдебната практика изисква съществуването на риск, което означава, че 
става въпрос за престъпление с „предполагаема опасност“. Асуа Батарита е 
сред авторите, които споделят мнението, че една от главните характе-
ристики на терористичните престъпления е способността да бъде нару-

299 Aguerri, J.C. (2019), The construction of the radical as enemy in the Spanish criminal law: the definition of 
felonies and their application to managed the Islamic radicalization, and its implications for the rule of law, 
in: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Issue 21.

300 Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sentencia 4390/2017, de 4 de diciembre de 2017, Número de recurso 
14/2017, ECLI:ES:AN:2017:4390.

301 Cancio-Meliá, M. and Díaz-López, A. (2019), ¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles y 
redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters; Galán-Muñoz, A. 
(2016), ¿Leyes que matan ideas frente a las ideas que matan personas? Problemas de la nueva represión de los 
mecanismos de captación terrorista tras la reforma del código penal de la LO 2/2015, in: Revista de Derecho 
Penal y Criminología, Volume 3, Issue 15.

https://www.researchgate.net/publication/334150748_The_construction_of_the_radical_as_enemy_in_the_Spanish_criminal_law_The_definition_of_felonies_and_their_application_to_managed_the_islamic_radicalization_and_its_implications_for_the_rule_of_law
https://www.researchgate.net/publication/334150748_The_construction_of_the_radical_as_enemy_in_the_Spanish_criminal_law_The_definition_of_felonies_and_their_application_to_managed_the_islamic_radicalization_and_its_implications_for_the_rule_of_law
https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8228307&statsQueryId=104351142&calledfrom=searchresults&links=GRAPO&optimize=20171207&publicinterface=true
https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8228307&statsQueryId=104351142&calledfrom=searchresults&links=GRAPO&optimize=20171207&publicinterface=true
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf


108
Свободата на словото и медийното отразяване  
на наказателни дела за „възхвала на тероризма“

ПрезумПцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела 

шено колективно право на обществото или определена социална група, или 
да бъде причинена индивидуална вреда302. Решение 4539/2016 на Националния 
наказателен съд гласи, че в случай че субектът е осъществил контакт с 
терористична организация или е възпроизвел и разпростанил техни посла-
ния и идеи сред група хора, с цел формиране или включване към терористич-
на организация, то приложима е разпоредбата на престъплението „набиране 
с цел тероризъм“. Обвинението за възхвала на тероризма обаче не изисква 
наличието на индивидуална вреда303, нито контакт с терористична органи-
зация. Следователно, съществуването на опасност не може да бъде опреде-
лено, отчитайки само способността за нарушаване на права или наличието 
на координирано колективно действие. Възможен отговор на този казус 
може да открием в чл. 578 на Основния закон 7/2000 и по-точно в изложени-
те мотиви към него, които сочат, че според законодателя гореспоменати-
те права биват нарушени от самия акт на публично изразяване на възхвала 
или оправдание на терористични престъпления или техните извършители. 

От юриспруденцията на Кон сти ту-
ционния съд става ясно, че наказател-
ното преследване за възхвала на теро-
ризма ограничава правото на свобода на 
изразяване и убежденията.

Този начин на тълкуване на правото ни позволява широк поглед върху 
спектъра от възгледи и мнения относно правата, принадлежащи на обще-
ството, или т.нар. колективни права. В съдебните решения към момента не 
присъства оценка или препратка към потенциални вреди, нанесени от прес-
тъпното деяние304. В резултат на това, преследването на този тип прес-
тъпления се превръща в тема на сериозни дебати сред академичната и 
юридическата общност305. От юриспруденцията на Конституционния съд 
става ясно, че наказателното преследване за възхвала на тероризма ограни-
чава правото на свобода на изразяване и убежденията. От друга страна, 

302 Asua Batarrita, A. (2002), Concepto jurídico de terrorismo y elementos subjetivos de finalidad: Fines políticos 
últimos y fines de terror instrumental, in: Echano Basaldua, J. and Lidón, J.M. (2002), Estudios Jurídicos en 
memoria de José María Lidón, Bilbao, Universidad de Deusto.

303 Няма вреда върху честта на жертвите, защото в този случай извършеното престъпление би било 
„опозоряване честта на жертвите на тероризма“

304 Miró-Llinares, F. (2017), Cometer Delitos en 140 caracteres: El Derecho penal ante el odio y la radicalización 
en internet, Madrid, Marcial Pons.

305 Ramos Vázquez, J.A. (2008), Presente y futuro del delito de enaltecimiento y justificación del terrorismo, in: 
Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 2008.

https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491234371.pdf
https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491234371.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/7420/AD_12_art_41.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Върховният съд смята, че ограничаването на тези човешки права и свободи 
в съответния контекст е легитимно, подобно на ограниченията, предвиде-
ни във връзка със защитата честта на кралската институция306. Подобна 
линия следват и някои автори като Руис де Ландабуру, който твърди, че 
ограничаването на тези права е оправдано, когато „в наказанието за такова 
поведение има по-голям социален интерес, отколкото в упражняването 
правото на свободно изразяване, като се отчита правото, засегнато от 
това поведение, както и сериозността и интензивността на нападението.“307 

От друга страна, Кансио Мелиа заема диаметрално различна позиция 
относно чл. 578 от Наказателния кодекс. Авторът твърди, че този тип пре-
стъпление на практика представлява забрана за поддържането и застъпни-
чеството за определени идеи и учения. Включването му в разпоредбите на 
Наказателния кодекс може да бъде обясненено единствено като се вземе 
предвид символичният аспект на този акт, който се състои в „обявяване 
изразяването на определени мнения и възгледи за табу.“308 Тази по-критична 
гледна точка спрямо разпоредбата на Наказателния кодекс предполага, че 
този тип обвинение връща към стриктно разбиране на извинително пове-
дение, разбирано не като подготвителен акт, а като автономно престъп-
ление, което наказва действия, които не засягат никое право309. 

изследване на медийното отразяване на дела за възхвала 
на тероризма 

Вече бяха очертани редица противоречия, свързани с престъплението 
„възхвала на тероризма“. Изследването на медийното отразяване на такива 
дела, както и идентифицирането на онези от тях, които са получили най-
голямо медийно внимание, позволява да се проследят и разгледат възможни-

306 Например виж Tribunal Constitucional, Sentencia 177/2015, de 22 de julio (BOE núm. 200, de 21 de agosto de 
2015), ECLI:ES:TC:2015:177, and Tribunal Constitucional, Sentencia 112/2016, de 20 de junio (BOE núm. 181, de 
28 de julio de 2016), ECLI:ES:TC:2016:112.

307 Ruiz de Landáburu, M.J. (2002), Provocación y apología: delitos de terrorismo, Madrid, COLEX.
308 Cancio-Meliá, M. and Díaz-López, A. (2019), ¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles y 

redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters; Galán-Muñoz, A. 
(2016), ¿Leyes que matan ideas frente a las ideas que matan personas? Problemas de la nueva represión de los 
mecanismos de captación terrorista tras la reforma del código penal de la LO 2/2015, in: Revista de Derecho 
Penal y Criminología, Volume 3, Issue 15.

309 Cancio-Meliá, M. and Díaz-López, A. (2019), ¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles y 
redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters; Galán-Muñoz, A. 
(2016), ¿Leyes que matan ideas frente a las ideas que matan personas? Problemas de la nueva represión de los 
mecanismos de captación terrorista tras la reforma del código penal de la LO 2/2015, in: Revista de Derecho 
Penal y Criminología, Volume 3, Issue 15.

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24578
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24578
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25026
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25026
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf
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те последствия, до които може да доведе това престъпление, отвъд рамки-
те на наказателното производство. 

методология

За целите на изследването е използван инструмент за уеб бракуване (web 
scrapping) за построяването на база данни, включваща общо 1403 публикации 
(новини, анализи и доклади), подбрани от двете най-големи журналистически 
издания в Испания – ABC and El País310 (съответно 886 и 517 публикации) за 
периода 1 януари 2011 – 1 ноември 2020  г. Процесът по създаване на базата 
данни включва, на първо място, селектиране на всички статии, в които при-
съства терминът „възхвала на тероризма“ с помощта на уеб търсачки. След 
набавяне на статиите е използван R софтуер, за да бъдат свалени и извадени 
текстовете с датите на тяхното публикуване. Следващата стъпка е 
миниране на текста и анализ на съдържанието, включващ създаване на коре-
лационни мрежи между определени думи. Корелационните мрежи позволяват 
да се направи визуализация на връзките между отделните думи, на базата на 
тяхната повторяемост в рамките на един и същ текст311. Също така, 
думите, съставляващи корпуса, са използвани като аналитична единица за 
измерване степента на тяхната корелация с други думи в рамките на опре-
делен текст. За да се оцени тази взаимовръзка, е използван коефициентът 
phi (φ) на корелациите между всички думи в корпуса, изчислен за всяка двойка 
думи X и Y.

Всички взаимовръзки са представени графично по метода „вериги на 
Марков“ (Markov chains) като мрежа от корелации между определени думи. По 
този начин е формирана пространна мрежа от думите, съставящи корпуса, 
където интензитетът на връзките между тях варира в зависимост от 
степента на корелация между свързаните думи. Мрежата е филтрирана 
според най-често срещаните думи312, а отсяването на средните и най-висо-
ките корелации (φ ≥ 0.3) позволява идентифицирането на тези мрежи от 
думи, които са релевантни спрямо корпуса и са взаимосвързани. Последващ 

310 Според последните данни, публикувани от консултантската агенция Mikroscopia през септември 
2020г., El País е първият, а ABC четвъртият най-четен вестник в страната. За повече информация 
вж. Eldiario.es (2020), elDiario.es, el cuarto periódico digital más leído y el que más crece, Eldiario.es, 17 
September 2020. 

311 Silge, J. and Robinson, D. (2019), Text Mining with R: A Tidy Approach, Sebastopol, Ó Reilly.
312 За да могат корелационните мрежи да бъдат графично представени, в настоящото изследване са 

наблюдавани корелации между 300 най-често срещани думи в анализираните публикации.

https://www.eldiario.es/redaccion/eldiario-cuarto-periodico-digital-leido-crece_132_6226205.html
file:///D:\OneDrive - CSD\GS_work\Publications for Edit\2021\ARISA2\PDF\BG\Text Mining with R: A Tidy Approach
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анализ на корелациите между думите позволява откриването на клъстери 
от термини, присъстващи в корпуса.

резУлтати

Първите наблюдения (Фигура 1) показват, че престъплението „възхвала на 
тероризма“ е обект на значителен брой новини, преобладаващо във връзка с 
теористичната група ЕТА, която, както вече бе споменато, преустановява 
дейността сипрез 2011 г. Общата тенденция е за нарастване броя на нови-
ните, които споменават термина, достигайки връхната си точка през 
2016 г., последвано от спад до обичайните му нива. Динамиката на растеж и 
спад съответства на броя издадени присъди за възхвала на тероризма, 
които също достигат най-голям брой през 2016 г. 

Фигура 1: Брой новини за година 
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Въпреки че през по-голямата част от времето преобладаващата инфор-
мацията се свързва с ЕТА, то темите, които медиите засягат във връзка с 
отразяване на дела за възхвала на тероризма варират. Поглед върху данните 
за най-повтаряни думи между 2011 г. и 2015 г. (Фигура 2) показват, че наред с 
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термини като „ЕТА“, „тероризъм“ и „Национален съд“ (компетентният съд, 
който разглежда производства за възхвала на тероризма), присъстват тер-
мини като „жертви“ и „затворници“, а дори и имена на някои от лидерите на 
крайнолявата баска организация, например Отеги (Otegi) и Ибазета (Ibazeta). 
Наличието на тези термини и думи показва, че новините за възхвала на 
тероризма в този период отразяват положителните нагласи към затворни-
ци от ETA, както и други въпроси, свързани с баската политика.  

Фигура 2: Най-често срещаните термини по години 

Една от най-често повтарящите се думи през 2016 г. е „кукловоди“. Това е 
израз на големия медиен отзвук на арест и обвинение на група кукловоди в 



113
Свободата на словото и медийното отразяване  
на наказателни дела за „възхвала на тероризма“

ПрезумПцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела 

престъпление за възхвала на тероризма. По-конкретно, артист е арестуван 
във връзка с изнесено представление за деца, по време на което една от кук-
лите показва банер с лозунг на баски диалект, гласящ GORA ALKA-ETA313. Най-
често повтаряните думи през 2017 г. и 2019 г. са подобни на тези през 2016 г., 
но през 2018 г. и през 2020 г. терминът „Валтоник“ (Valtonyc) се появява с 
изключително голяма честота. Валтоник е сценичното име на балеарски 
рапър, който през 2017 г. е осъден на три години и половина лишаване от сво-
бода за извършване на следните престъпления чрез текстовете на песните 
му: възхвала на тероризма, обида на Короната и заплашване. През 2018 г., 
Върховният съд потвърждава присъдата, но въпреки това наказанието 
лишаване от свобода не е приложено, тъй като лицето се установява в 
Белгия и става обект на белгийската правосъдна система. Към момента 
рапърът е на свобода, докато белгийският съд разгледа случая и вземе реше-
ние дали принципът за двойна наказуемост е приложим, тъй като това е 
необходимо условие за изпълнение на молбата на испанските съдебни органи 
за екстрадиция. 

Изследването на най-често срещаните термини през годините иденти-
фицира две дела с необичайно широко медийно отразяване. След 2016 г. се 
наблюдава разпад на тематичната хомогенност, която е характерна за 
пред ходните години. Чрез анализа на корелационните мрежи между опреде-
лени думи може да се потвърдят разминаванията в тенденциите между 
двата периода, както и да се изследват задълбочено темите, засегнати в 
новините, включени в анализа. 

Корелационната мрежа се базира на новини и публикации в периода 
2011  –  2015  г. и извежда три основни клъстера, съответстващи на трите 
най-популярни послания (Фигура 3). Първият и най-голям клъстер отразява 
възхвалата към затворниците от терористичната групировка ЕТА, което 
потвържава откритията на анализа на най-често използваните термини. 
Клъстер 2 дава информация за проблемите и полемиката на баската поли-
тика, като свързва препратки към политически партии и техните лидери. 
И двата клъстера илюстрират отношението на медиите към престъпле-
нието „възхвала на тероризма“, което отчетливо бива свързвано с баската 
политика и взаимовръзките със затворниците от ЕТА. Третият клъстер 
обаче изобразява съвсем различна тематична линия в медиите относно 
арести на лица за техни коментари в социалните мрежи, особено Twitter 
(термините „арест“ и „арестувани“ са централни в клъстера). Теоретично, 

313 Представлението е част от празненствата по време на карнавала в Мадрид. Фразата „Gora Alka-
ETA” е игра на думи, която свързва Ал Кайда и ЕТА, предшествани от думата „Gora”, която означава 
„Ура!“ на баски.
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използването на тези термини, както и други като „операция“ и синоними 
на „арест“ е обичайно при отразяването на наказателни производста, но 
необичайното в случая е, че клъстерърът показва директни връзки на тези 
думи със „социални мрежи“ и „коментари“.

Фигура 3: Корелационни мрежи за периода 2011 – 2015 г.  
(корелации φ ≥ 0.3 между 300 най-често срещани думи*)

* За пространственото разпределение на възлите е приложен алгоритъмът на Fruchterman и Reingold, 
който привлича възлите с повече общи взаимодействия и отблъсква тези с по-малко връзки.
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Фигура 4: Корелационни мрежи за периода 2016 – 2020 г.  
(корелации φ ≥ 0.3 между 300 най-често срещани думи*)

* За пространственото разпределение на възлите е приложен алгоритъмът на Fruchterman и Reingold, 
който привлича възлите с повече общи взаимодействия и отблъсква тези с по-малко връзки.

Наблюдението на корелационните мрежи, формирани от новините след 
2015 г., сочи, че корелацията между „операция“ и „задържани“ е устойчива, 
обособявайки се като отделен клъстер (Клъстер 2) заедно с термини, свър-
зани с правоохранителните органи. В този клъстер се забелязва промяна в 
използването на термина „социални мрежи“, който изглежда е изместен от 
други като „интернет“, ДАЕШ и „джихадизъм“. Тук отново се наблюдава 
корелация между тези термини и „арест“, но не и с „наказателно преследва-
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не“ или „присъда“. Този факт може да се разглежда като индикация за тен-
денция при представяне на информация от медиите, който често се фоку-
сира върху задържането на лица с предполагаемо участие в джихадистки 
групировки, а в значително по-малка степен отразява развитието на съдеб-
ния процес (Фигура 4). 

Мрежата съдържа още един огромен клъстер, концентриран около тер-
мина ЕТА. Всъщност ЕТА е точка на свързване между три относително 
независими клъстера. Най-малкият от тях, клъстер 1.А., показва, че в медий-
ното пространство продължава да се разпространява информация за въз-
хвала към затворниците от ЕТА и тяхната връзка с националистическата 
левица. Клъстър 1.B. се откроява с много компактно ядро, съдържащо тер-
мини около случая с кукловидите, арестувани през 2016 г. и обвинени във 
възхвала на тероризма. Широкото медийно отразяване на този случай е уди-
вително само по себе си. Въпреки че са обвинени във възхвала на тероризма 
и са задържани под стража, досъдебното производство срещу кукловодите 
е прекратено от Националния съд и срещу тях не започна съдебен процес. 

Последен е клъстер 1.C., който също се характеризира с изключително 
компактно ядро. Преглед на термините, съставляващи ядрото, показва, че 
това е продукт на информацията, разпространена във връзка с рапъра 
Валтоник (Valtonyc). Тези термини дават добро обобщение на наказателно-
то производство, като например информират за присъдата на рапъра („3“, 
„години“ [years], „6“, „месеца“ [months]), съдебните органи („национална-ауди-
тория“ [national-audience], „върховен-съд“ [court-supreme], престъпленията, 
за които е осъден („обиди“ [insults], „корона“ [crown], „заплахи“ [threats]) и тек-
стовете на неговите песни, които стоят в основата на обвинението 
(„рапър“ [rapper], „текст“ [lyrics], „песни“ [songs]). Също следва да отбележим, 
че триадата „право“ – „свобода“ – „изразяване“ [right – freedom – expression] 
също е част от клъстера и корелира с Валтоник. От това става ясно, че 
медиите са отразили и правния спор относно това дали деянието, за което 
е осъден, представлява упражняване на негово основно право. Забележително 
е, че тази триада не пристъства в корелациите между елементите на нито 
един от останалите клъстери. 

В другия край на клъстер 1.C. се наблюдават по-малко централизирани 
ядра, в които се свързват термини от публикации с различно съдържание в 
социалните мрежи, фокусирани главно в двойката „Carrero” – „Blanco“314. 

314 Кареро Бланко (Carrero Blanco) е член на правителството по време на диктаторското управление на 
Франциско Франко. След смъртта на Франко, той става държавен глава и заема поста до 1973г., 
когато е убит от ЕТА. 
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Ядрото около случая Валтоник комуникира с друга двойка термини „Cesar“ – 
„Strawberry”. Kакто вече бе споманто, Сезар Строубери е певец в рок група, 
осъден през 2017 г. за възхваляване на тероризма чрез шест негови публика-
ции в социалната мрежа Twitter. Случаят на Сезар Строубери обаче не заема 
централно място в ядрото, а се позиционира в периферията му, служейки за 
мост между двете ядра чрез директната връзка между „певец“ [singer] и 
„туитове“ [tweets]. Следователно ядрото, обособено около социалните 
мрежи и коментари в Twitter, се формира сравнително независимо от случая 
Строубери. Има подобни на случая Строубери, които не са придобили тол-
кова голям медиен отзвук и поради тази причина не участват в мрежата. 
Всъщност, Сезар Струбери е арестуван през 2015 г. при „Операция Паяк“, 
представляваща полицейска операция, инициирана през 2014 г. с цел разкри-
ване и преследване на тероризъм в социалните медии315. В резултат на опе-
рацията са арестувани общо седемдесет и седем лица316. От всички тях, 
наказателното  дело срещу Сезар Строубери, който е оправдан от 
Конституционния съд, получава най-голям медиен отзвук. Въпреки това, в 
изградената мрежа не се откриват препратки към оправдателната присъ-
да, следователно „оправдан“ не спада към най-често използваните термини, 
или най-малкото не се появява в пряка връзка с името на певеца. 

заключение

На първо място, още веднъж трябва да се подчертае, че проведеният ана-
лиз следва да се разглежда като първоначално проучване и е необходимо да се 
включат допълнителни техники за по-задълбочено изследване, което да 
допринесе за тежестта на получените резултати. Построяването на база-
та данни в рамките на текущото изследване обаче, показва убедително, че 
само ограничен брой наказателни производства, свързани с тероризъм 
(Валтоник, кукловодите и Сезар Строубери) са получили значително медий-
но отразяване. Тези три случая се нареждат по популярност до кампаниите 
за възхвала на затворниците от терористичната организация ЕТА и край-
нолевите баски националисти, в контекста на криминализирането на таки-
ва действия. Постоянно присъстващ феномен и в двата разгледани времеви 
периода е разпространението на информация относно послания, публикува-

315 Surribas Balduque, M. (2020), La ficción como amparo legal del arte: titiriteros, raperos y libertad de 
expresión en la España pos 15-M, in: Journal of Spanish Cultural Studies, Volume 21, Issue 3.

316 Amnesty International (2017), Amnesty International Report 2016/2017: The State of the World’s Human 
Rights, London, Amnesty International Ltd.

https://www.researchgate.net/publication/344021256_La_ficcion_como_amparo_legal_del_arte_titiriteros_raperos_y_libertad_de_expresion_en_la_Espana_pos_15-M
https://www.researchgate.net/publication/344021256_La_ficcion_como_amparo_legal_del_arte_titiriteros_raperos_y_libertad_de_expresion_en_la_Espana_pos_15-M
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ENGLISH.PDF
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ни в социалните мрежи, обект на престъплението. В периода 2016 – 2020 г. 
се забелязва значително повишаване на потока информация относно джиха-
дисткия тероризъм, в сравнение с предходните години. От друга страна, в 
по-ранния период се наблюдава корелация между термини, свързани с арест 
на заподозрени и социалните мрежи. Във втория анализиран период, този 
тип поведение вече формира собствен клъстер, в който дискурсът значи-
телно се измества към използване на терминологията за разпространение 
на дхижадизъм в интернет пространството. 

[…] можем да допуснем, че преследване-
то и наказването на подобен тип пове-
дение има превантивен характер, чрез 
създаването на „смразяващ ефект“ върху 
гражданите, за да се въздържат от 
определен тип послания в публичното 
пространство.

От получените резултати може да се заключи, че предоствяйки инфор-
мация относно дела за престъпления за възхвала на тероризма, изследвани-
те медии ограничават определен тип дискурс, в контекста на политически-
те процеси в Баския и разпространението на джихадистки послания, но в 
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същото време престъплението се използва за ограничаване свободата на 
изразяване в социалните мрежи и в областта на изкуството. 

От съществено значение е и фактът, че двe от трите наказателни про-
изводства, получили най-широко медийно отразяване за периода 2016 – 2020 
г., завършват с оправдателна присъда за обвиняемия. Трудно е да се направи 
оценка на методите, използвани при наказателното преследване, от гледна 
точка на съпътстващите възможни рискове, предвид, че към настоящия 
момент в Испания не съществува активна национална терористична орга-
низация317. Въпреки това, въз основа на резултатите от изследването на 
медийното отразяване на подобни дела, можем да допуснем, че преследване-
то и наказването на подобен тип поведение има превантивен характер. 
По-конкретно, създава се „смразяващ ефект“ върху гражданите, който огра-
ничава публичното споделяне на определен тип реч и послания. Това откри-
тие е проблематично, тъй като е пряко обвързано със сферата на човешки-
те права, в частност свободата на словото и изразяването на мнение. 
Правото на свободно изразяване е от ключово значение за реализацията на 
редица други права. 

317 Използването на определени изрази може да причини обида или морална вреда, но това не е доста-
тъчно обстоятелство тези изрази да бъдат квалифицирани като терористично престъпление или 
свързано с тероризъм. Следователно, това е тема на отделен дебат.
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въведение

Наказателните дела винаги са привличали общественото внимание. 
Всички сме били привлечени от акт на насилие или от някакво нещастие. 
Съществуват различни теории за вероятните причини за такъв интерес, 
но като цяло специалистите са на мнение, че, в определени граници, е нор-
мален човешки импулс на здравата личност да се опитва да погледне в съз-
нанието на „престъпника“, за да разбере повече за това какъв човек би напра-
вил подобно нещо.318 Този стремеж става още по-остър, когато е насочен 
към чертите от характера на извършителя. В същото време медиите 
често наблягат на факти, свързани със странности, с насилие или с необи-
чайни събития – нещата, към които нашето внимание би се заковало и биха 
ни накарали да вдигнем глава от това, което вършим, докато е включен 
телевизорът, или пък да си купим вестника. След като тази тенденция 
нараства с развитието на медиите през втората половина на ХХ в., през 

318 С нарастващата популярност на документалните криминални сериали, подкасти, книги и предава-
ния много психолози се опитват да обяснят обсебващия интерес на зрителите към подобни исто-
рии. Някои теории свързват това очарование с желанието на спазващите закона граждани да разбе-
рат как мислят „престъпниците“; други го отдават на удоволствието да се изпитва страх; а 
трети го считат за проявление на хорския интерес към живота на другите. 

ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ ПРИ ПУБЛИЧНОСТТА 
НА ОБЩЕСТВЕНОЗНАЧИМИ ДЕЛА
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70-те години в САЩ се появяват изразите „медиен цирк“ (media circus) и 
„медийна лудост“ (media frenzy), с които се наричат събития от огромен за 
зрителите и читателите интерес, отразявани непропорционално широко.

Всичко това става още по-привлекателно, ако е замесен известен човек. 
Вниманието ни често се обостря, когато чуем по новините за известен 
актьор, предизвикал катастрофа, или за политик, изправен пред съда за зло-
употреба с власт. Общоприето е, че това да си обществена личност или 
обект на внимание върви неизменно с по-голямо внимание от страна на 
медиите, особено по отношение на личния живот. Но когато става дума за 
съдебно дело, в което такъв човек е обвиняем, тази публичност може да 
стигне твърде далече и понякога дори да повлияе на изхода на процеса.

В същото време някои обвиняеми стават известни заради престъплени-
ята, които може би са извършили. Има известни случаи, при които обвинени 
за извършването на особено тежки и жестоки престъпления (например 
убийство по особено мъчителен за жертвата начин) получават обществено 
внимание, съизмеримо с това на знаменитост. 

Това внимание обаче често им лепва етикета на „злодея“ дълго преди и 
независимо от края на процеса, а това може да бъде изключително тежко 
бреме, а понякога да има разрушителен ефект върху живота им. 

Освен всичко знаковите дела, проследявани обикновено от много хора, се 
оказват от решаващо значение за общественото доверие в системата на 
наказателното правосъдие.319 Широката публика прави оценки на функцио-
нирането ѝ, както и на личните качества на въвлечените в такива дела 
магистрати, през призмата на медийното отразяване на тези дела. 

След всичко казано става ясно, че всички ангажирани в подобни обществе-
нозначими дела, имат по-голяма отговорност да демонстрират професионал-
на етика и личен пример, но същевременно това са и делата, които им дават 
по-голяма възможност да извлекат дивиденти и да добият популярност. 

Целта на тази глава е да очертае и разгледа специфичните етични проб-
леми, свързани с публичността по наказателни дела, в които участват 
известни хора. Около съдебните процеси, придружени от интензивно 
медийно отразяване, възникват много етични дилеми. И докато някои от 
възможните избори на поведение са ясно дефинирани като престъпление 

319 Jennings, W.G., Higgins, G.E., Maldonado-Molina, M.M. and Khey, D.N. (eds.) (2016), The Encyclopedia of 
Crime and Punishment, Hoboken, Wiley Blackwell, p. 1067; Furman, H.P. (1998), Publicity in High Profile 
Criminal Cases, in: 10 St. Thomas Law Review 507. 

https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1629&context=articles
https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1629&context=articles
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или професионално нарушение в законодателството, други остават само 
въпрос на лична морална преценка.

основни понятия

За да можем да разгледаме етичните проблеми в детайл, първо трябва да 
дефинираме някои термини, които често ще използваме. На първо място 
трябва да отбележим какви дела имаме предвид. 

В англоезичния свят широко се използва терминът „общественозначимо 
дело“ (high-profile case). Има много различни разбирания за това какви точно 
са тези дела. Значението на термина варира в различните държави, а освен 
това на някои езици трудно се превежда такова широко понятие. Понякога 
така се наричат тежките престъпления – престъпленията с висока сте-
пен на обществена опасност. 

За целта на тази глава, можем да приемем, че „общественозначимо дело“ е 
това дело, което е обект на интензивно обществено внимание поради това, че:

 b в него е замесена знаменитост или обществена фигура;

 b се отнася за събитие, което се е случило при интригуващи обстоятел-
ства, или

 b става дума за „шокиращо престъпление“, например с особена жестокост. 

Под „обществен интерес“ обикновено 
се има предвид нещо, което е в полза на 
„благополучието и благосъстоянието 
на широката общественост“.

При общественото говорене по повод на такива престъпления, много 
хора често объркват концепцията за „общественозначимо дело“ с тази за 
„дело от обществен интерес“. Под „обществен интерес“ обикновено се 
има предвид нещо, което е в полза на „благополучието и благосъстоянието 
на широката общественост“.320 В много държави е застъпена концепцията, 

320 Stein, J. (ed.) (2002), Random House Webster‘s Unabridged Dictionary, New York, Random House.
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че може да се разкрива повече информация по случай от обществен инте-
рес, защото той има за цел да защити населението от дадена опасност 
като информира за нея. Така например обществото може да бъде уведоме-
но, когато заради някакво деяние е изпуснато голямо количество отровно 
вещество във въздуха или водата, или пък за опасен човек, който пребивава 
в дадена общност.

Двете концепции се различават по целта, заради която се дава информа-
ция. При общественозначимите дела целта на информацията е да уведоми 
обществото. И оттам произлиза ключовият въпрос кои детайли са важни, 
тъй като на медиите се налага да постигнат подходящия баланс между 
това, което е атрактивно и би привлякло публика (и генерирало печалба), 
от една страна, и това, което би изпълнило обществената им функция – 
от друга страна.321  

В повечето случаи всичко се свежда до избор; тъй като правото на 
информация се противопоставя на правото на неприкосновеност на лич-
ния живот, всеки въвлечен в подобна дилема трябва да поддържа баланса 
между това да бъде интересен за публиката и да „прескочи границата“. 
По-долу ще видим как изглеждат тези избори от гледната точка на различ-
ните групи участници в един такъв процес.

обвиняемият

Въпреки че са свикнали да живеят „под светлината на прожекторите“, 
обществените личности изпитват сериозни затруднения, ако трябва да 
преминат през съдебен процес. Те често са изложени на емоционален тор-
моз в по-голяма степен заради прекомерното навлизане в личния им живот, 
което често не е директно свързано с конкретното дело.

Нещата стават още по-сложни, ако вземем предвид, че в много държави 
хората на обществени постове са обект на по-слаба защита на личното 
пространство от останалите. Причината за това е разбирането, че 
тези, които се издържат с обществени ресурси и трябва да вземат 
решение вместо другите, са отговорни пред обществото за това, което 

321 Harper, C. and Philoa, G. (2013), The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change, 
in: Journal of Social and Political Psychology, Volume 1, Issue 1. Авторите определят ролята на медиите 
така: „да информират обществеността за това, което се случва в света, особено в онези области, 
в които публиката не притежава пряко познание или опит“.

https://jspp.psychopen.eu/article/view/96/37
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правят. Такива хора обаче понякога също нарушават закона и тогава те 
стават изложени на общественото внимание в особено висока степен. 
Допълнителен етичен проблем възниква, ако подобна публичност се прех-
върля автоматично на техни близки. Има много случаи на престъпления 
или инциденти, които стигат до новините само заради това, че са свър-
зани с близки на обществени личности: син на кмет кара с превишена 
скорост или партньор на народен представител предизвиква катастро-
фа. Тези хора, които не са обществени личности, необходимо ли е да спо-
делят публичността на техните близки, имайки предвид, че често тех-
ните нарушения (или престъпления) влияят на кариерата, понякога и на 
живота, на техните роднини?

Други дела стават „знакови“ не защото са свързани с известна личност, 
а защото се случват при „странни“ или „необичайни“ обстоятелства, пра-
вейки обвиняемия (а понякога и заподозрения) „известен“ дълго преди да се 
докаже кой изобщо е извършил престъплението. Подробностите, които не 
са особено съществени, понякога са атрактивни за разкриване въпреки 
факта, че всъщност ще набедят даден човек. В такива случаи, дори и кога-
то презумпцията за невиновност е спазена и всички етични стандарти за 
отразяване в медиите са покрити, негативният ефект вероятно ще е 
налице само поради това, че е изнесена подобна информация. В този тип 
дела обвиняемият обикновено не е познат на обществеността и набежда-
ването му за такова престъпление би му изградило дълготраен негативен 
публичен образ. А обвиняем с особено негативен имидж (например свързан с 
престъпление като тероризъм) може да се сблъска със сериозен проблем да 
си намери защитник. За такива, а и други подобни случаи, Европейският 
съюз въведе „правото да бъдеш забравен“ в интернет чрез Общия регла-
мент за защита на данните (GDPR), което позволява на хора, въвлечени в 
наказателни производства, да поискат данните за тези производства да 
бъдат изтрити или премахнати, когато делото приключи (ако са невинни) 
или когато изтърпят наказанието си.322

322 За повече информация, вижте секцията, посветена на правото да бъдеш забравен (на английски 
език), на интернет страницата на Регламента GDPR.eu.

https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/
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СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪюЗ ПО ДЕЛАТА НА GOOGle  
GOOGle Spain Sl & GOOGle inc. СРЕЩУ ИСПАНСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА 

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И МАРИО КОСТЕХА ГОНСАЛЕС323 

През 2014 г. Съдът на Европейския съюз постановява решение, което 
на практика поставя началото на признаването на законното право да 
бъдеш забравен в ЕС. Решението е в отговор на преюдициално запитване 
по производство между Google Spain SL и Google Inc., от една страна, а 
от друга – Испанската агенция за защита на данните (Agencia Española 
de Protección de Datos) и г-н Костеха Гонсалес. Производството е по 
решение на Испанската агенция за защита на данните, удовлетворило 
жалбата на г-н Костеха Гонсалес срещу тези две компании, и нареждащо 
на Google Inc. да изтегли личните данни, свързани с г-н Костеха Гонсалес, 
от индекса си и да предотврати достъпа до данните в бъдеще. Искането 
за оттегляне е обосновано с аргумента, че данните са „неадекватни, 
неподходящи или вече не са релевантни, или прекомерни по отношение 
на тези цели [за които са били събрани или обработени] от гледна точка 
на изминалото време“. Случаят повдига редица въпроси за баланса на 
правата, за отговорността на търсачките като доставчици на инфор-
мация, както и за териториалната юрисдикция на Съда предвид разли-
чията в законодателството между държавите (ЕС и САЩ, където е 
седалището на Google Inc.).

GOOGle llc СРЕЩУ ФРЕНСКИЯ РЕГУЛАТОР  
ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ cnil324

В подобно дело през 2019 г. Съдът на Европейския съюз постановява 
решение в отговор на преюдициално запитване по отношение на произ-
водство срещу Google LLC (правоприемник на Google Inc.) от френския 
регулатор за защита на данните (Commission nationale de l’informatique et 
des libertés). Производството се отнася до финансово наказание, нало-
жено на Google от френския орган поради отказа на компанията да пре-

323 Court of Justice of the European Union, C-131/12, Google Spain and Google, 13 May 2014. За повече инфор-
мация вижте също: Vassall-Adams, G. and Goldstein, J.P. (2016), Google Spain and the Right to Be Forgotten 
Two Years Later, paper presented at the MLRC Media Law Conference, September 2016.

324 Court of Justice of the European Union, C-507/17, Google v. CNIL, 24 September 2019. За повече информа-
ция вижте също: Samonte, M. (2019), Google v. CNIL: The Territorial Scope of the Right to Be Forgotten 
Under EU Law, in: European Papers, Volume 4, Issue 3.

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=152065&occ=first&dir=&cid=667631
http://www.medialaw.org/component/k2/item/3538-google-spain-andthe-right-to-be-forgotten-two-years-later
http://www.medialaw.org/component/k2/item/3538-google-spain-andthe-right-to-be-forgotten-two-years-later
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218105&doclang=EN
https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/google-v-cnil-territorial-scope-of-right-to-be-forgotten-under-eu-law
https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/google-v-cnil-territorial-scope-of-right-to-be-forgotten-under-eu-law
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махне от резултатите от търсенето информация за наказателните 
дела срещу четири лица (включително бизнес и политически фигури) с 
аргумента, че информацията е от обществен интерес. В този случай 
Съдът решава, че обхватът на това право е териториално ограничен до 
28-те държави – членки на ЕС и информацията не може да бъде премах-
ната в световен мащаб. В резултат Google въвежда система за геобло-
киране, която предотвратява достъпа до данни от определени региони.

При общественозначимите дела правото на обвиняемия на справедлив 
процес може да бъде застрашено от голямото внимание на медиите. 
Медиите и развлекателната индустрия, която понякога се включва чрез 
закупуване на правата за историите на хората, за да ги превръща в книги, 
предавания, сериали и подкасти, често не зачитат презумпцията за неви-
новност, премествайки фокуса от съдебната зала към телевизионните 
екрани и превръщайки делата в „съдебни процеси в медиите“ (trials by 
media) – термин, използван да описва влиянието на медиите за формиране на 
общественото възприятие за вина или невинност, независимо от това дали 
има съдебно решение и какво е то.325

В същото време обаче има и случаи, при които подсъдимите с положите-
лен публичен имидж могат да се възползват от репутацията си и да получат 
по-благоприятно отношение по време на производството, отколкото други 
лица, обвинени в извършване на подобно престъпление.

органите на съдебната система

Без да отричат правото на информация, органите на съдебната система 
обикновено се ръководят от принципа, че делата не се решават чрез меди-
ите и колкото по-малко информация се разкрива, толкова по-добре. На прак-
тика обаче не винаги нещата стават така.

Властите, участващи в наказателното производство – полицейски 
служители, прокурори, съдии и, където е приложимо, непрофесионални 
съдии или съдебни заседатели – са правно задължени да спазват принципа 
за справедлив процес и да провеждат обективно и безпристрастно раз-
следване. Изглежда обаче това е много по-трудно при общественозначи-

325 Tankha, R. (2020), Where Does Press Freedom End and Trial by Media Begin?, The Wire, 30 September 2020.

https://thewire.in/media/press-freedom-trial-by-media-supreme-court
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мите дела, където общественото внимание и очаквания понякога е 
невъзможно да се игнорират.  

По правило системите на наказателното правосъдие са организирани 
така, че да гарантират равенство на страните и безпристрастност на 
съда (с или без съдебни заседатели). Властите трябва да спазват много огра-
ничения при разкриването на информация, особено по висящи дела, и освен 
това са отговорни за намирането на баланса между правото на информация 
и правото на неприкосновеност на личния живот, и спазването на презумп-
цията за невиновност. В общите случаи на престъпления тези отговорно-
сти не представляват сериозно предизвикателство. При общественозначи-
мите дела обаче има редица допълнителни фактори, които полицейските 
служители, прокурорите и съдиите трябва да вземат предвид.

На първо място, в много страни правилата за неприкосновеност на лич-
ния живот са по-малко строги, когато става въпрос за случаи „от общест-
вен интерес“, но това не освобождава институциите от техните отговор-
ности да гарантират справедлив процес326. В Обединеното кралство и стра-
ните от Общността на нациите се спазва т. нар. „правило на висящото 

326 Maute, J.L. (2002), „In Pursuit of Justice“ in High Profile Criminal Matters, in: Fordham Law Review, Volume 
70, Issue 5.

https://core.ac.uk/download/pdf/144229646.pdf
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дело“ (sub judice rule)327, за да се гарантира, че допълнителната информация 
не влияе върху резултата от процеса. Когато се работи с известни обвиня-
еми обаче, съществуват оскъдни конкретни указания. Кралската прокурор-
ска служба например е разработила някои общи насоки за това как прокуро-
рите да оценяват обществения интерес и как да балансират правото на 
справедлив съдебен процес с правото на информация328.

Прокурорите, от друга страна, може 
да се чувстват притиснати от стре-
межа на общественото мнение за спра-
ведливост и да бъдат изкушени да 
преследват непропорционално тежко 
наказание, за да задоволят обществе-
ните очаквания.

Има и други фактори, които могат да повлияят на работата на органите 
на наказателното правосъдие. Разследващите например, често работят 
под натиска на светлината на камерите бързо да идентифицират и арес-
туват заподозрени, независимо какви доказателства са успели да съберат. 
Прокурорите, от друга страна, може да се чувстват притиснати от стре-
межа на общественото мнение за справедливост и да бъдат изкушени да 
преследват непропорционално тежко наказание, за да задоволят обществе-
ните очаквания. В случаите на влиятелни обвиняеми с положителен публи-
чен имидж, прокурорите пък може да се чувстват емоционално обременени 
да търсят по-лека присъда. Разбира се, въпрос на професионализъм е да се 
избягва вземането на решения под влиянието на общественото мнение и 
по-голямата част от прокурорите изпълняват обективно задачите си. 
Независимо от това, общественият натиск върху властите във високопос-
тавени случаи е фактор, който не бива да се подценява.

В някои случаи страните може да се изкушат умишлено да използват 
медиите като канал за влияние върху резултата от процеса. Някои компа-

327 Според Оксфордския юридически речник, „правило на висящото дело“ е: (1) правило, ограничаващо 
коментарите и разкриването на информация за съдебни производства с цел да не се предрешава 
въпросът или да не се влияе на съда; или (2) парламентарна практика, при която ораторът предо-
твратява всяко позоваване при въпроси или дебати на въпроси, чакащи решение в съдебно производ-
ство (граждански или наказателни); в случай на гражданско производство ораторът има право да се 
откаже от правилото, ако е налице въпрос от национален интерес. За повече информация вижте 
Law, J. (2018), A Dictionary of Law (9 ed.), Oxford, Oxford University Press. 

328 Crown Prosecution Service (2019), Media: Assessing the Public Interest in Cases Affecting the Media, Legal 
Guidance, last updated 11 November 2019.

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198802525.001.0001/acref-9780198802525
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/media-assessing-public-interest-cases-affecting-media
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нии за комуникации и връзки с обществеността дори са разработили насоки 
и предлагат услугите си, за да помогнат на защитата по общественозначи-
ми дела в отношенията им с медиите329.

 

Основната отговорност за гарантиране на справедлив процес е на съда. 
Съдилищата са задължени да вземат решения само въз основа на доказа-
телствата и свидетелствата, получени в съдебната зала, и да пренебрег-
ват всякаква допълнителна информация от други източници, но това не 
винаги е лесна задача, тъй като съдиите (и съдебните заседатели), както 
и всички останали хора, живеят в определена общност, гледат телевизия 
и четат новините. Дори и да няма рискове за тяхната безпристрастност, 
съдиите по общественозначими дела може да се окажат в ситуации, в 
които да трябва да предприемат допълнителни (практически) мерки при 
разглеждане на делото. Така например може да се наложи да пренасрочат 
изслушване, за да избегнат или да отговорят на повишения интерес от 
страна на медиите.

329 Виж например: Vincent, B. (2017), How to Get Media-Ready for a High-Profile Trial, Dallas, Muse 
Communications, blog post, 30 March 2017. 

https://www.muselegalpr.com/get-media-ready-high-profile-trial/


130
Етични въпроси  

при публичността на общественозначими дела

ПрезумПцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела 

медиите

От всички, които имат досег с общественозначимите дела, медиите 
естествено са тези, които винаги се стремят към по-голяма публичност. 
И не може да бъде иначе, като се има предвид безспорната им социална 
роля на носител на свободата на информация и изразяване. Много често 
обаче медиите трябва да намерят баланса между своята социална роля и 
правилата на свободната пазарна среда, в която работят. По света има 
голямо разнообразие от медийни регулации и практики за саморегулиране, 
които трябва да маневрират между основните права, избягвайки цензура-
та и насърчавайки развитието, и всичко това в постоянно променящата 
се обстановка на възникване на нови форми на комуникация.

С бързото развитие на социалните мрежи разделението между тради-
ционните и алтернативните/новите/онлайн медии значително промени 
медийната сцена, поставяйки традиционните индустрии в неравностой-
но положение. Въвеждането на разпоредби за поверителност и етични 
норми за онлайн съдържание изостава, което поставя медиите от „стария 
тип“ в неблагоприятно положение. Традиционните медии се оказаха в 
ситуация, в която трябва да се борят за оцеляване заради по-ниски про-
дажби, водещи до по-малко персонал и по-кратко време за подготовка на 
новините, което понякога принуждава репортерите да „избират да публи-
куват първи пред това да казват истината“330. Все повече вестници ста-
ват електронни издания, а списанията, издавани на хартия, намаляват 
тираж. Телевизиите и радиостанциите изглеждат по-малко засегнати от 
новите форми на онлайн комуникация, но промяната в начина, по който се 
правят новини, очевидно влияе и на тях. Форматът на представяне на 
новините също непрекъснато се променя, като очевидно „повечето нови-
нарски сайтове смесват текст, аудио, видео и слайдшоу, коментари и 
информация от граждани с помощта на видео и фото репортажи, раздели 
за коментари, форуми и блогове“331. Тази промяна доведе до глобализация на 
новините, като все по-малко новини остават местно значими.

330 Yahr, N. (2019), Doing No Harm: The Call for Crime Reporting That Does Justice to the Beat, Madison, Center 
for Journalism Ethics, 22 August 2019. 

331 Bucqueroux, B. and Seymour, A. (2009), A Guide for Journalists Who Report on Crime and Crime Victims, 
Washington D.C., Justice Solutions.

https://ethics.journalism.wisc.edu/author/nyahr/
http://www.mediacrimevictimguide.com/
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Общественозначимите дела винаги са били „златна мина“ за медиите. С 
течение на времето и в преследване на рейтинги, аудитория и оригинал-
ност, криминалните новини започват да предлагат по-емоционално съдър-
жание и по-малко информативна стойност. Истории, като например на 
човек, който разказва на репортер когато известните му съседи са се ска-
рали или по кое време тръгват на работа, все по-често да се появяват в 
новините, измествайки фокуса от ролята на медиите да информират и 
възпитават към това да задоволяват любопитството на зрителите за лич-
ния живот на важни хора.

С течение на времето и в преследване на 
рейтинги, аудитория и оригиналност, 
криминалните новини започват да пред-
лагат по-емоционално съдържание и по-
малко информативна стойност.

В допълнение към традиционните механизми за саморегулация като 
етични кодекси и редакционни политики, които някои медии следват, но 
които са обикновено твърде общи, за да отговорят на спецификата на 
отразяването на общественозначимото наказателно дело, съществен фак-
тор е и пазарът. Самата медия трябва да намери баланса как да привлече 
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вниманието на по-голям брой читатели или зрители, без да „пресича грани-
цата“ и да губи рекламодатели или публика.

В това отношение ролята на редакторите и на редакционните политики 
изглежда подценена. В ситуация, в която нюзруумът не разполага с доста-
тъчно персонал, репортерите често трябва да вземат решения за това кои 
престъпления си струва да бъдат отразени или редно ли е да публикуват 
снимката на арестант. Фотографите и операторите също имат специал-
на роля в това как се представя даден човек или история. Сензационните 
изображения на хора в уязвима ситуация или кадри от насилие може да са 
въпрос на редакционна политика, но в крайна сметка редакторите избират 
измежду това, с което разполагат.

Бързането да публикуваш пръв понякога може да изкуши репортерите да 
пуснат новините без допълнителна проверка на всички факти, или без да 
разберат цялата история, което може да причини вреда на засегнатите 
лица. Отразяването на новини по този начин може лесно да настрои общ-
ността срещу определен обвиняем, понякога единствено поради факта, че 
те са популярни, богати и т.н.

С пълното отчитане на голямото разнообразие от медии, различаващи се 
както по качество, така и по фокус, трябва да се отбележи, че в края на 
20-ти век станахме свидетели на някои сензационни медийни отразявания 
на нашумели наказателни дела, където фокусът се измести от случващото 
се в съдебната зала към това, което беше излъчено в телевизионни предава-
ния. Развлекателната индустрия се възползва от редица дела, за да разноо-
брази портфолиото си от продукти и така нашумяха формати като съдеб-
ното шоу, криминалните документални филми, токшоута и дори предава-
ния на живо на цели съдебни процеси.

СЪДЕБНИЯТ ПРОЦЕС СРЕЩУ О ДЖЕЙ СИМПСЪН332

Нарастващата медийна популярност на наказателни дела достига 
своя „връх“ през 1994 г. в Съединените щати с процеса за убийство срещу 
бившата футболна звезда и по-късно телевизионен водещ О Джей 
Симпсън. Процесът често е оценяван като „медиен цирк“, но в същото 

332 Kim, A. (1994), Commercializing the O.J. Simpson scandal, Entertainment Weekly, 8 July 1994; Schuetz, J.E. 
and Lilley, L.S. (eds.) (1999), The O.J. Simpson Trials: Rhetoric, Media, and the Law, Carbondale, Southern 
Illinois University Press; Toobin, J. (2015), The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson, New York, Random 
House; Shapiro, R. (2019), The Search for Justice: A Defense Attorney’s Brief on the O.J. Simpson Case, Los 
Angeles, Graymalkin Media; Rantala, M.L. (1996), O.J. Unmasked: The Trial, the Truth, and the Media, 
Chicago, Catfeet Press.

https://ew.com/article/1994/07/08/commercializing-oj-simpson-scandal/
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време се възприема и като едно от най-силните събития, променили 
нагласите и повдигнали редица етични проблеми, свързани с функциони-
рането на системата на наказателното правосъдие, медиите и обще-
ството. Медийното отразяване на процеса надминава по популярност 
отразяването на много от международните събития по това време. 
Медиите са силно ангажирани със случая, проследяват всичките му 
стъпки, включително дори предават на живо преследването с автомоби-
ли, довело до ареста на Симпсън, в което репортери в хеликоптери пре-
търсват района още преди полицията. Живото предаване е гледано от 
около 95 милиона зрители и има доказателства, че част от публиката 
всъщност подкрепя Симпсън, насърчавайки го да избяга от властите. 
След това Симпсън е показно отведен в полицейското управление, което 
позволява на медиите да отразят подробно събитието. Самият Симпсън 
пише отворено писмо вечерта преди да се предаде на полицията, обясня-
вайки версията си за убийството и обявява „последното си желание“. По 
време на процеса част от доказателствата за вината на Симпсън са 
отхвърлени от съда, тъй като са компрометирани от интензивното 
медийно отразяване. Потенциално основен свидетел няма право да свиде-
телства, тъй като предварително е продала историята си на таблоид. 
Съдебното заседание по обвинителния акт е отменено поради огромния 
медиен интерес. На по-късен етап процесът е излъчван на живо в продъл-
жение на 134 дни чрез камера за видеонаблюдение по нарочно създаден 
канал Court TV. По-късно съдията е критикуван за това, че под натиска 
на медийния шум е допуснал камери в съдебната зала. Към края на процеса 
властите все повече се страхуват от избухване на безредици, ако 
Симпсън бъде признат за виновен. През октомври 1995 г. той е оправдан.

По-късно повечето от участниците в процеса написват книги, в 
които обсъждат собствените си гледни точки по делото: съдебни засе-
датели, членове на екипа на защитата, свидетели, полицаи, прокурори, 
дори съдебни експерти.

Невижданата дотогава публичност разделя обществеността на 
расова основа, предизвиквайки огромен дебат за расизма и неравното 
третиране на цветнокожите в съдебната система.

Продължават да се появяват различни теориите дълго след края на 
процеса и излизат редица документални филми с интервюта с участни-
ци в процеса. До 2020 г. повече от десет медии правят от делото играл-
ни, документални филми и сериали. О Джей Симпсън се превръща дори в 
герой в компютърни игри.
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Делото срещу О Джей Симпсън повдига много етични въпроси, отговори-
те на които промениха начина, по който се гледа на презумпцията за неви-
новност и разкриването на информация по време на предстоящо съдебно 
дело по целия свят.

Много по-късно, през 2018 г., Европейският съюз положи усилия да уни-
фицира правилата по въпросите, свързани със защитата на данните, 
като въведе Общия регламент за защита на данните. Той регулира всички 
аспекти на съхранението и използването на лични данни и, за да се балан-
сира защитата на личните данни с други противостоящи права, предлага 
определени изключения при разкриване на лична информация за журналис-
тически, академични, художествени или литературни цели, без обаче ясно 
да се определя техният обхват. Националните законодателства също се 
въздържат да уточнят кой може да се възползва от тези изключения и 
каква информация може да бъде разкрита, като просто повтарят съот-
ветните текстове на Регламента333, а това често пречи на точното им 
прилагане.

Законодателството на ЕС за защита на данните има своите противни-
ци, които вярват, че  то измества принципа на свободата на словото към 
това, което германският проф. Нико Хертинг нарича „забрана по 
подразбиране“334.

В Съединените щати усилията за насърчаване на балансираното и етич-
но отразяване на новините, свързани с престъпления, доведоха до създава-
нето на медии с нестопанска цел, специализирани в репортажи по наказа-
телноправни въпроси, като The Marshall Project и The Appeal. 

развлекателната индУстрия

Когато говорим за етични дилеми при общественозначимите дела, една 
страна, чиято роля не трябва да се подценява, е развлекателната индус-
трия. Сериалите, документалните филми, книгите и филмите (да не гово-
рим за съдебните реалити предавания) възпроизвеждат много известни 
дела, разкривайки куп подробности за тях. Някои от тези жанрове предста-

333 Bitiukova, N. (2020), Journalistic Exemption under the European Data Protection Law, Vilnius, Vilnius 
Institute for Policy Analysis.

334 Härting, N. (2017), ePrivacy: Why ‚prohibition by default‘ cannot be an option, Portsmouth, International 
Association of Privacy Professionals.

https://www.themarshallproject.org/
https://theappeal.org/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3531977
https://iapp.org/news/a/eprivacy-why-prohibition-by-default-cannot-be-an-option/
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вят и обсъждат различни версии и съмнителни подробности. Напоследък 
криминалните сериали и подкастите, базирани на реални случаи, придоби-
ват все по-голяма популярност. Те разглеждат истински престъпления, 
включват реални хора с техните истории, навици и взаимоотношения. 
Понякога позволяват на публиката да обсъжда мотиви и версии като на 
практика участва в разследването. Въпреки че много от тези предавания не 
разглеждат общественозначими дела на знаменитости, те се занимават с 
престъпления, за които местните медии са съобщавали и са известни в 
общността, в която са извършени.

След процеса срещу О Джей Симпсън и последиците, до които той води, 
се формира общото разбиране, че доколкото едно предаване се занимава с 
приключени дела и не може да повлияе на съда, то е приемливо.

И все пак някои етични въпроси остават отворени. Понякога индус-
трията предлага много пари на хората, замесени в известните дела (раз-
следващи полицаи, адвокати, свидетели или обвиняеми), в замяна на пра-
вото да разкажат своите истории в книга, документален или игрален 
филм. Тези истории обикновено не са защитени с авторски права, но 
компаниите, които ги използват без споразумение със засегнатото лице 
(лица), са изложени на риск от съдебни спорове. Понякога закупуването на 
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правото да разказваш историята за живота на някого включва правото 
да адаптираш историята или да промениш части от нея335. Такива исто-
рии обаче често се отнасят до факти и гледни точки, свързани с живота 
на трети хора, които могат да повлияят на техния обществен имидж и/
или личен живот.

Проф. Мерилин Макмахон от университета Дикин в Австралия очертава 
три основни правни въпроса, свързани с криминалните подкасти, базирани 
на истински случаи, без дори да засегне етичната им страна336:

 b представените доказателства често не са допустими в съда (факти, 
които свидетелят знае от това, което са му казали други хора, предишни 
присъди, използвани като инкриминиращи доказателства и др.);

 b фокусират се върху определени заподозрени, понякога пренебрегвайки 
доказателства в тяхна полза, което може да наруши презумпцията за 
невиновност;

 b правосъдната система често се представя като инертна и безразлична 
към старите случаи, т.нар. „студени дела“, за разлика от подкастерите, 
които са единствените заинтересовани да ги разследват.

Въпреки всичко казано трябва да се признае ролята на жанра на подкасти-
те. Докато се използват в съответствие със закона и етичните принципи, 
те могат да подпомогнат работата на правосъдните органи, като мобили-
зират участието на публиката в търсенето на справедливостта. 

335 Isler, T. (2008), Whose Story Is It, Anyway? Obtaining a Subject‘s Life-Story Rights, Los Angeles, International 
Documentary Association.

336 McMahon, M. (2019), The problem with true crime podcasts, this., 15 January 2019.

https://www.documentary.org/feature/whose-story-it-anyway-obtaining-subjects-life-story-rights
https://this.deakin.edu.au/society/the-problem-with-true-crime-podcasts
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Използването на подкасти 
от холандската полиция 337

Полицията в Нидерландия се възползва от под-
кастите, за да потърси улики и повече информация 
за неразкрит случай на убийство от 1991 г. 
Престъплението е извършено в град Наарден, но 
нито жертвата, нито извършителят са иденти-
фицирани. Първоначалният разследващ екип спо-
деля в подкаст част от доказателствата, събрани 
от полицията, и дори прави реконструкция на 
лицето на жертвата с помощта на новите техно-
логии. „Често трябва да бъдем внимателни при 
разкриването на информация за някои случаи, за да 
не се пречи на разследването, но този път всяко 
ново развитие би било печелившо“, казва говорите-
лят на полицията Мартин де Вит. „Това беше 
голям успех и регистрирахме много голям интерес, 
така че е съвсем логично да го направим отново. 
Вече има отдели в други региони, които също 
мислят за това. При старите случаи можем да 
споделим повече информация. Но това не означава, 
че не можем да използваме [подкаст] и за нови слу-
чаи“, добавя той. Благодарение на излъчения мате-
риал полицията започва да проверява 15 нови потен-
циални улики.

337 Dutch National Police (2019), Podcast series used in the hunt for murderer (Podcastserie ingezet in jacht op 
moordenaar), Politie.nl, press release, 15 October 2019. Boffey, D. (2019), Dutch detectives turn to power of 
podcast to solve 1991 murder case, The Guardian, 25 December 2019.

https://www.politie.nl/nieuws/2019/oktober/15/03-podcastserie-ingezet-in-jacht-op-moordenaar.html
https://www.politie.nl/nieuws/2019/oktober/15/03-podcastserie-ingezet-in-jacht-op-moordenaar.html
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/25/dutch-police-podcast-1991-murder-case
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/25/dutch-police-podcast-1991-murder-case
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адвокатът

„Вина заради представителство“ – 
моралният конфликт, който адвокати-
те изпитват, когато трябва да защи-
тават „лоши“ хора, особено в случаите 
на „отвратителни“ престъпления като 
тероризъм или насилие над деца.

Ролята на адвоката в наказателния процес е да защитава правата и 
интересите на обвиняемия. Подобна роля, когато става въпрос за обвиняеми 
по общественозначими дела, може да бъде крайно емоционално изтощител-
на, тъй като обикновено се свързва с огромно обществено внимание. 
Адвокатите често се сблъскват с „обществена и институционална 
враждебност“338 заради това, че защитават хора, които често са презирани 
и понякога биват осъждани от медиите много преди процесът дори да е 
започнал. Изследователите описват и етичната дилема на „вина заради 
представителство“ (guilt by representation) – моралният конфликт, който 
адвокатите изпитват, когато трябва да защитават „лоши“ хора, особено в 
случаите на „отвратителни“ престъпления като тероризъм или насилие 
над деца. Така подсъдимите с лоша репутация понякога изпитват труднос-
ти да си намерят „компетентен адвокат“.339

В същото време това са делата, които могат да направят един адвокат 
популярен и да служат като трамплин за напредък в кариерата му. Известните 
адвокати винаги са били свързани със защитата на известни хора. В очите на 
обществото добрите адвокати са по-скоро онези адвокати, на които знаме-
нитостите се доверяват да защитават правата им, отколкото тези, които 
печелят делата си, но чиито постижения рядко се разгласяват.

При общественозначимите дела адвокатите могат да се изкушат да тър-
сят умишлено медийното внимание защото вярват, че това би помогнало на 
клиентите им (като разкажат историята им на обществеността), или 

338 Maute, J.L. (2002), „In Pursuit of Justice“ in High Profile Criminal Matters, in: Fordham Law Review, Volume 
70, Issue 5.

339 Maute, J.L. (2002), „In Pursuit of Justice“ in High Profile Criminal Matters, in: Fordham Law Review, Volume 
70, Issue 5.

https://core.ac.uk/download/pdf/144229646.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/144229646.pdf
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защото искат да подобрят своя собствен професионален образ. Успешните 
адвокати по наказателни дела успяват внимателно да намерят баланса 
между закона, отношенията с клиентите си и обществения им имидж.

Умишленото провокиране на медиен интерес, независимо от мотивите, 
може да има отрицателни последици. Вниманието на медиите не винаги 
приключва с изявленията на адвоката и неговия клиент, а в зависимост от 
обществения отзвук често медиите продължават да разследват, за да изне-
сат повече информация. Журналистите, търсещи други гледни точки, 
могат да интервюират различни страни. Освен това могат да се съсредо-
точат върху факти, които са по-малко свързани с делото, или дори да пре-
минат към друга история, ако им се струва по-интересна, а това може да 
наруши защитната линия на адвоката. Това, съчетано с риска от погрешно 
интерпретиране на думите на хора, които са по-малко опитни с медиите, а 
имат възможност да споделят мнението си, може да застраши първоначал-
ната стратегия за защита. Личният интерес също може да повлияе на 
убеждението на адвокатите, че те действат в полза на своите клиенти. 
Като цяло адвокатите, които разчитат на публичност, за да докажат свои-
те тези извън съдебната зала, са изправени пред риск лесно да загубят кон-
трол над ситуацията. Това може да доведе и до нежелано разкриване на 



140
Етични въпроси  

при публичността на общественозначими дела

ПрезумПцията за невиновност и медийното отразяване на наказателни дела 

лични данни за подсъдимите, трети лица или за самите адвокати, като 
лошите им навици, неизвестните им отношения с други хора, излагане на 
показ на имущество и др.

Преди да говорят с медиите, адвокатите трябва да получат съгласието 
на своите клиенти. За един опитен адвокат може да е доста лесно да убеди 
своя клиент в потенциалните ползи от „изнасянето“ на процеса от съдеб-
ната зала в медиите (медиите могат да разпространяват информация, 
която иначе би била недопустима в съда, медийните публикации могат да 
повлияят на обществото на емоционално ниво, което от своя страна може 
да окаже натиск върху властите и т.н.). Затова, що се отнася до медиите, 
много юристи подчертават значението на професионалното самоограни-
чаване, за да се избегнат извънсъдебни коментари от трети страни340.

След приключване на делото адвокатите, както и всички останали учас-
тници в производството, могат да се изкушат да продадат историята си 
за книга или да говорят в телевизионно предаване. В някои случаи тази въз-
можност може да бъде включена (или изключена) като част от договора на 
адвоката с неговия клиент, но във всички останали случаи общите принципи 
на адвокатската професия ще изискват адвокатът да потърси информира-
ното съгласие на своя клиент, преди да разкрие неговата история.

Правилата и етичните норми, регулиращи работата на адвокатите, се 
различават в различните държави. Независимо от това, тези разпоредби, 
заедно с общите принципи на адвокатската професия и правилото за пове-
рителност между адвокат и клиент, са основните предпазни мерки срещу 
неетичното поведение от страна на адвокатите.

странични лица

Освен известните обвиняеми и другите страни, участващи в наказател-
ните процеси срещу тях, много други хора често попадат под светлините 
на прожекторите или защото са присъствали на местопрестъплението, или 
заради някаква връзка с обвиняемия, или просто защото знаят нещо за него, 
без задължително то да е свързано с делото. В търсене на истината и/или 
на добрата история медиите често интервюират хора, които вярват, че 
имат какво да кажат. Когато тези лица са свидетели, призовани по време на 

340 Maute, J.L. (2002), „In Pursuit of Justice“ in High Profile Criminal Matters, in: Fordham Law Review, Volume 
70, Issue 5.

https://core.ac.uk/download/pdf/144229646.pdf
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разследването, те обикновено нямат право да говорят, докато то все още 
тече. Повечето съдебни заседания обаче са публични и няма законови ограни-
чения свидетелите да говорят пред медиите след даване на показания.

Такива хора могат да споделят много информация за обвиняемия, но също 
така могат да смесват факти със спекулации и лична информация, която 
често няма връзка с делото, а с личността или личния живот на лицето 
(напр. информация за навиците, финансовото състояние, преценка за хора-
та, с които обвиняемият се среща, клюки и др.).

Струва си да се проучи какво би мотивирало човек да разговаря с медиите 
в такива ситуации. На първо място, много хора се съгласяват да говорят с 
медиите, защото вярват, че могат или да помогнат, или да навредят на 
обвиняемия. Подобна мотивация обаче, дори при човек, свикнал да се появява 
в медиите, понякога може да доведе до непредсказуем ефект. 

Журналистите могат да бъдат и често са много убедителни и настъпа-
телни, когато искат да интервюират някого. Свидетелите, съседите и 
роднините трябва внимателно да обмислят потенциалното въздействие 
на медийната си поява, преди да се съгласят да говорят. Изправени пред 
репортери и камери, много хора, особено тези с по-малък или никакъв опит, 
могат да се чувстват неудобно да откажат да дадат изявление, дори ако 
смятат, че е по-добре да го направят.

Друг мотив да се говори с медиите може да бъде стремежът към лична 
публичност. Има хора, които намират излизането по телевизията за важно 
и не биха отказали такава възможност, ако им се отдаде. Подобен стремеж 
обаче често може да повлияе на преценката на хората за важността на 
това, което искат да кажат, и последиците от него.
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заключение

Процесът срещу О Джей Симпсън направи ролята на публичността в 
наказателните дела тема на дискусия между изследователите, медиите и 
специалистите по наказателно право и бяха договорени някои етични пра-
гове. Все още обаче в обществото няма съгласие за това кога пренасянето 
на наказателни дела от съдебните зали в медиите надхвърля разумните 
граници. Тъй като продължава да има дела, които лесно може да се опреде-
лят като „медиен цирк“, например процесът срещу Оскар Писториус341 и 
след това срещу Харви Уайнстийн, притесненията, че „това са именно слу-
чаите, в които участниците е най-вероятно да действат непрофесионално 
заради присъствието на пресата” стават все по-валидни342. В тази ситуа-
ция личната информираност на участниците в производството за потен-
циалните последици от прекомерната публичност трябва да бъде водещ 
принцип и да тежи повече от всяка друга мотивация в полза на активно 
търсене на участието на медиите.

341 Виж например McCarthy, C. (2020), Reeva Steenkamp‘s mother reveals how ‚she shook with anger‘ at news 
of BBC‘s Oscar Pistorius documentary that fails to mention her daughter‘s name and glorifies his sporting 
achievements, Mail Online, 1 November 2020. 

342 Furman, H.P. (1998), Publicity in High Profile Criminal Cases, in: 10 St. Thomas Law Review 507.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8902457/Reeva-Steenkamps-mother-reveals-shook-anger-news-Oscar-Pistorius-BBC-documentary.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8902457/Reeva-Steenkamps-mother-reveals-shook-anger-news-Oscar-Pistorius-BBC-documentary.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8902457/Reeva-Steenkamps-mother-reveals-shook-anger-news-Oscar-Pistorius-BBC-documentary.html
https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1629&context=articles
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