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Информиране за престъпление За органите

УВОД

Предоставянето на информация относно наказателни дела 
е от съществено значение за поддържането на прозрачността и 
общественото доверие в националните системи за наказателно 
правосъдие. Две основни групи са ангажирани в информирането 
на обществеността за правораздаването в дадена държава – от една 
страна, органите на наказателното правосъдие - полиция, прокуратура 
и съд, а от друга - медиите.

Публикуването на информация за наказателните производства е 
изключително важно и е свързано с редица основни права. Първо, 
обществеността има правото да получава информация за дейността 
на съдебните органи и полицията, докато медиите играят ролята на 
посредник между институциите и обществото. Второ, участниците 
в наказателни производства имат право на защита, което в случаите 
на заподозрени и обвиняеми лица включва правото на справедлив 
съдебен процес и презумпция за невиновност, както и правото 
на неприкосновеност на личния живот. Спазването на тези права 
изисква подход, който да гарантира зачитането на интересите на 
всички свързани лица. На практика това е деликатен баланс, който се 
нарушава толкова лесно, колкото трудно се постига. 

В контекста на наказателното правосъдие, сред хилядите престъпления, 
извършвани всеки ден, някои от тях привличат значително по-голямо 
обществено внимание от други. В такива случаи производствата 
са съпроводени от интензивно информиране на обществеността. 
Широкото медийно отразяване на наказателни дела допринася за 
осъществяване правото на достъп до информация. То обаче може 
да доведе и до различни нарушения на правата на заподозрените и 
обвиняемите лица. Нарушенията често се дължат на публикуването 
на преждевременни осъдителни заключения, прекомерна 
намеса в личния живот, оклеветяване, унизително съдържание 
и т.н. Интензивното отразяване от медиите на практика може да 
застраши правото на справедлив съдебен процес, като нарушава 
баланса в равенството на страните пред съда. Нещо повече, правото 
на информация и правото на неприкосновеност на личния живот 
често влизат в противоречие едно с друго. Постигането на равновесие 
между тях понякога е предизвикателство не само за медиите, но и за 
публичните органи.
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Необходима е изрична и изчерпателна нормативна уредба, за да 
бъде предотвратено и смекчено отрицателното въздействие на 
прекомерната публичност върху справедливостта на наказателния 
процес. Въпреки че в международното право липсват универсални 
норми за предоставянето на информация по наказателни дела, 
съществуват множество международни правни инструменти и 
инструменти с незадължителен характер, които разглеждат този 
въпрос. Релевантните източници включват препоръки на Съвета 
на Европа, правото на ЕС, съдебната практика на Европейския съд 
по правата на човека, етични кодекси за журналисти и академични 
публикации.

Настоящият наръчник представя стандарти за разкриване и 
публикуване на информация, свързана с престъпления. Препоръките 
са основани на широкообхватен анализ на съществуващите 
по темата академични публикации, национално и международно 
законодателство, правни принципи, съдебна практика и добри 
практики. Формулирането на препоръките отразява и заключенията от 
проучванията, осъществени в рамките на проекта ARISA. Те включват 
детайлен преглед на приложимото национално законодателство в 
четири държави членки, анализ на конкретни случаи, който позволи 
идентифицирането на често срещани нарушения при отразяването на 
наказателни производства, както и обзор на най-съвременните етични 
и правни норми в областта. В допълнение наръчникът предоставя 
указания по въпроси, които не са уредени достатъчно задълбочено от 
съществуващите нормативни актове и етичните кодекси, действащи 
на национално и европейско равнище, във връзка с наказателното 
правосъдие, медиите и защитата на личните данни. Препоръчваните 
стандарти са придружени от показателни примери, изведени от 
истински публикации. Всички примерни публикации са надлежно 
анонимизирани по отношение на личните данни, наименованията на 
мястото на извършване на престъплението, на публичните органи и на 
медиите.

Структурата на наръчника следва обичайните етапи на наказателния 
процес. Стандартите са категоризирани според двете основни 
групи участници: органите и медиите. И двете групи са отговорни 
за информирането на обществото за развитието на наказателното 
правосъдие, но тъй като изпълняват съществено различни роли, 
то и стандартите за подходящо поведение са специфични за всяка 
от тях. Органите са източникът на официална информация и 
основният участник, отговорен за защита на правата на заподозрените 
и обвиняемите, сред които е и спазването на презумпцията за 
невиновност преди окончателното съдебно решение. Медиите носят 
отговорност за упражняване на свободата на словото и на правото 
на информация в съответствие с най-високите етични стандарти. 
Това включва ясно разграничаване на фактите от мненията, щателна 
проверка на информацията преди публикуването ѝ и други елементи, 
които гарантират надлежното съблюдаване и спазване на правата на 
заподозрените и обвиняемите лица.

https://arisa-project.eu/publications/
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К огато е извършено престъпление, както органите на 
наказателното правосъдие, така и медиите са отговорни за 
информирането на обществеността. Някои престъпления 

привличат повече внимание от други. Често това са престъпленията, 
извършени с особена жестокост или при необичайни обстоятелства, 
както и такива, в които са замесени публични личности. Други видове 
престъпления, които привличат значителен интерес са онези, които 
имат последици върху живота на по-широк кръг хора, като злоупотреба 
с публични средства, екологични престъпления и др. Те могат да 
бъдат определени като „престъпления по високите етажи на властта“, 
„престъпления от обществен интерес“ или комбинация от двете.

В началния етап на наказателното производство обикновено интересът е 
най-висок, а информацията за случилото се е най-ограничена. Медиите 
бързат да публикуват новините от последния час, докато разследващите 
органи се стремят да съберат повече доказателства, за да решат случая. 
Информацията за престъпление или инцидент се разпространява 
бързо. Често източниците са органите, болничния персонал или 
служителите на службите за спешна помощ, както и свидетели 
чрез социалните медии. Медийните разследвания също могат да 
разкрият престъпление. Както органите, така и медиите възстановяват 
поредицата събития, като използват собствените си средства и 
преследват собствените си цели – да разкрият престъплението или да 
намерят добра история. Версиите и заподозрените често се обсъждат 
публично в етап, когато сигурната и точна информация е оскъдна и 
това създава риск от погрешни обвинения, от излагане на показ на 
личния живот на въвлечените лица или от заплаха за следващите фази 
на разследването.

ИНФОРМИРАНЕ ЗА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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Трудно е да се установят строги правила при оповестяването на 
информация, които да обхващат голямото разнообразие от отделни 
случаи. Затова всеки случай трябва да се преценява поотделно въз 
основа на определени принципи, които осигуряват необходимия 
баланс между правото на обществеността да бъде информирана и 
правото на участниците на неприкосновеност на личния живот и на 
спазване на презумпцията за невиновност. Следването на обществения 
интерес трябва да е водeщата разграничителна линия при вземането 
на решение каква информация да бъде разкрита.

Важно е органите на наказателното правосъдие да знаят кои 
престъпления ще предизвикат по-голям интерес от други. 
Журналистите и съответно обществеността търсят необикновените, 
интересните, важните новини или новините, които разказват житейски 
истории (или истории, които оказват влияние върху живота на хората). 
Освен това в по-малките общности престъпленията се смятат за по-
интересни новини, отколкото например в големите градове. Ето защо 
органите следва да бъдат подготвени да информират обществеността 
чрез медиите за това какво се е случило и какво ще предприемат, 
за да решат случая. За обществеността е много важно да получава 
официална и достоверна информация. В противен случай големият 
обществен интерес може да предизвика алтернативни разследвания, 
които невинаги ще съберат достоверна информация или, ако тя се 
тълкува неправилно, могат погрешно да обвинят някои лица или да се 
намесят в личния им живот. Органите обикновено имат установени 
правила и канали за комуникация. Не се колебайте да ги използвате 
възможно най-често.

ОБЩЕСТВЕНОСТТА ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ ИНФОРМИРАНА
Медиите търсят необикновени факти и обстоятелства,  
интересни и известни хора или житейски истории.

За органите
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Настоящeто съобщение до 
медиите се отнася до смъртта 
на дете в по-малко градче, 
която един вестник извади 
на показ в деня след първото 
съобщение до медиите. Случаят 
предизвика спекулации 
в интернет и социалните 
медии относно, наред с други 
неща, самоличността на 
заподозрените. Няколко човека 
биват погрешно посочени за 
извършители. Макар че може 
да съществуват изключително 
важни причини за ограничаване 
на разкриването на 
информация при такива случаи, 
този случай е пример за това 
как ограничаването може 
да доведе до алтернативни 
разследвания, резултатът от 
които е невярна информация и 
погрешни обвинения.

Двама души арестувани по 
подозрение в причиняване на 
смъртта на лице в Карлстад
Публикувано: 2020-01-31 08:37:33

Двама души бяха арестувани в четвъртък 
вечер по подозрение в причиняване на 
смърт, след като човек беше открит мъртъв в 
жилище в Карлстад.

Предварителното разследване се ръководи 
от районния прокурор Анна Ериксон. Тя не 
може да предостави повече информация 
на този ранен етап. Когато е налице повече 
информация, тя ще бъде изпратена в 
съобщение до медиите.

Двама задържани в Карлстад
Публикувано: 2020-02-02 16:18:17

Окръжният съд в Карлстад днес задържа 
двама души по подозрение в причиняване на 
смъртта на лице, което е тежко престъпление. 
Обвинението трябва да бъде повдигнато най-
късно до 14 февруари.

Освен това съдът наложи запазване на 
професионалната тайна, което означава, че 
понастоящем не може да бъде предоставяна 
никаква информация по случая.

Добра практика за отдела Ви е разработването на медийна стратегия 
за разследвания, които се очаква да предизвикат голям интерес. 
Елементите на такава стратегия, които могат да бъдат особено полезни, 
са: 
 
1.   включване на ръководството и служителите за връзки с 

обществеността, 

2.  преценка на конкретните факти, които могат да окажат влияние върху 
разследването или представляват риск за нарушаване на права, и 

3.  създаване на специални правила за комуникация с медиите, 
например, ако Вие или колегите Ви сте поставени в положение да 
потвърждавате факти, които медиите са получили от собствени 
източници.
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СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ  
НА МНЕНИЕ
Правосъдните органи по принцип се ползват със 
свобода на изразяване на мнение в рамките на 
професионалната етика.

Може да се ползвате от свободата на изразяване на мнение с някои 
необходими ограничения, произтичащи от позицията Ви. Първо, важно 
е да се разграничават изказванията в качеството на служебно лице от 
тези в лично качество. Когато представлявате институцията, за която 
работите, би трябвало да следвате съответните професионални и 
етични принципи, да използвате непредубеден език и да избягвате да 
подчертавате етническата принадлежност, сексуалната ориентация, 
особените характеристики и др. на замесените лица.

Журналистите могат също да се опитат да Ви накарат да коментирате 
„неофициално“ и след това да публикуват казаното от Вас, като 
Ви цитират като „неназован източник“ или „според неофициална 
информация“. Имайте предвид, че така може да нарушите 
професионалните стандарти и да поставите колегите си в положение 
да потвърждават или отхвърлят чувствителна информация.

Мъртъв в леглото

Все още никой не е официално заподозрян за 
убийството на жената и бебето ѝ, но според 
полицейски източник, следа в разследването 
насочва към бившия ѝ приятел.

— Той представлява особен интерес, заявява 
източникът.

Мъжът ще бъде разпитан от полицията през 
деня.

— Намерихме го и ще разговаряме с него 
днес. Той обаче не е заподозрян в никакво 
престъпление, само ще съберем информация, 
казва Оса Клаесон.

Вчера полицията не можеше да посочи датата 
на смъртта на жената и детето, но според 
информацията от вътрешен за разследването 
източник, те трябва да са били мъртви няколко 
дена преди да бъдат намерени.

В статията се посочва, че 
полицейски служител, който 
участва в разследването, е 
обявил за заподозряно лице, 
което полицията не е пожелала 
официално да обяви за 
такова. Това може да причини 
проблеми на разследването, 
както и на колегите на 
анонимния полицейски 
служител. Източникът 
освен това е предоставил 
и високочувствителна 
информация, свързана с 
жертвите.
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Когато се разкрива информация за престъпление, личността на 
възможния извършител е обект на огромно внимание. Когато обявявате 
някого за обект на разследване, следва да предоставите информацията 
възможно най-обобщено и да избягвате разкриването на данни, които 
биха позволили идентифицирането му. Добре е да проверите един 
спрямо друг фактите, които да бъдат разкрити, за да потвърдите, 
доколкото е възможно, че взети заедно те не могат да доведат до 
разкриване на самоличността на лицето, например чрез използване 
на публична и лесно достъпна информация като профили в социални 
мрежи или корпоративни уебсайтове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Данни, които могат да разкрият самоличността, са 
всякакъв вид информация, взета самостоятелно или в съвкупност, 
която може пряко или косвено да доведе до идентифицирането на 
определена личност. Tова включва:

Имена – ако не е необходимо, имена или дори инициали не следва да 
бъдат разкривани на този етап.

Възраст – ако не е необходимо, възрастта не следва да бъде разкривана 
на този етап.

Етническа принадлежност – препоръчително е да не се споменава 
етническата принадлежност, особено ако тя не е в резултат на 
самоопределение.

Пол – следва да се вземе предвид дали, разкрита заедно с друга 
информация, може да доведе до разкриване на самоличността на 
дадено лице.

Местоживеене – за предпочитане е да се посочи по-обширна 
територия (например провинция или област вместо община или град/
село), особено ако става въпрос за малко населено място.

Занимание или професия – не разкривайте тази информация, освен 
ако не е пряко свързана с конкретното престъпление.

Длъжност или титла – ако не е необходимо, тази информация не 
следва да бъде разкривана на този етап.

РАЗКРИВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА 
Информацията, която публикувате, следва да не 
позволява да бъде разкрита самоличността на лицата 
нито чрез споменаване на имената им, нито чрез 
посочване на други данни, които взети заедно, биха 
могли да позволят на общността да идентифицира 
дадено лице.
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Полицията следва да провери 
дали представените детайли са 
достатъчни за идентифициране 
на предполагаемия извършител. 
Следва да се прецени дали 
информацията, по-специално: 

Най-малко триетажна жилищна 
сграда на улица „Васаткова“, 
където живее 36-годишен мъж...

е достатъчна за разкриване на 
самоличността на лицето или, 
евентуално, за погрешното 
идентифициране на друго 
лице, което не е свързано с 
инцидента.

Екипажът на полицейски 
хеликоптер е бил заслепен  
в Прага
Полицейски доклад от 2 септември 2021 г.

Вчера вечерта тримата членове на екипажа на 
полицейския хеликоптер в Черни Мост са били 
заслепени с лазерна показалка по време на 
авариен полет. Около 20:40 ч., първоначално 
неизвестно лице е насочило зелен лъч към 
хеликоптера на ул. „Васаткова“. Пилотът е заявил, 
че е трябвало да предприеме редица промени 
във височината заради сериозното затруднение. 
От въздуха като място на източника на лъча е 
идентифициран балконът на апартамент на третия 
етаж на жилищна сграда. По време на проверката 
на въпросния апартамент, пристигналите 
като подкрепление сили намират 36-годишен 
мъж, за който се твърди, че след като отрича 
за кратко, е признал, че е използвал лазерната 
показалка. Той е предал показалката на службите 
за спешно реагиране. Срещу заподозрения е 
образувано наказателно производство за опасно 
вмешателство във въздушното движение.

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ  
КАТО ВИНОВЕН
Органите следва да избягват да представят заподозряно 
или обвиняемо лице като доказан извършител, тъй 
като този факт все още предстои да бъде доказан. Често 
това е въпрос на формулировка, която може да породи 
предубеждения сред обществеността и/или у съда.

Когато оповестявате връзката на дадено лице с престъпление, се 
уверете, че използвате неутрален език и зачитате презумпцията за 
невиновност. Споменаването на предишни арести или осъждания за 
подобни или за съвсем различни престъпления създава у обществеността 
впечатлението, че е по-вероятно съответното лице да е извършило 
престъплението (освен ако лицето не е обявено за издирване, защото 
тогава въпросът става от обществен интерес), без това да добавя 
стойност към информацията за конкретното престъпление. Отново, 
от първостепенна важност е внимателно да подбирате думите, които 
използвате в изявленията си.



10

Информиране за престъпление За органите

Служители от полицейското 
управление на Капо Теста  
арестуваха местен 29-годишен мъж с 
криминално досие и присъда, който 
е извършил три кражби от жилища в 
курортния град

В началото на седмицата три жертви подадоха жалби 
в полицейското управление: машина за заваряване е 
изчезнала от къщата на 54-годишен мъж от Санта 
Тереза ди Галура; две жени се оплакаха, че от 
домовете им са откраднати пари – банкнота от 20 
евро и сумата от 350 евро, държана в портмоне. В 
резултат на проведените незабавно оперативно-
издирвателни дейности, полицейските служители 
са идентифицирали по „гореща следа“ извършителя 
– 29-годишен местен рецидивист. Той е предал 
медните части от машината за заваряване в пункт 
за рециклиране на метални отпадъци, а останалите 
части са върнати на собственика. Откраднатите 
пари са похарчени – проиграни в игрална зала. По 
случаите са образувани досъдебни производства. 
Работата в полицейския участък в Капо Теста 
продължава.

РАЗКРИВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
НА МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, 
ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ИЛИ 
ЗАПОДОЗРЕНИТЕ
Визуалните материали са привлекателна илюстрация 
при медийното отразяване на престъпление. Те обаче 
следва да бъдат избягвани освен ако няма сериозна 
причина за това. Ако такава е налице, следва да се 
убедите, че правилата за защита на данните са спазени.

Когато се публикува официална информация чрез собствени медийни 
канали, снимки и видеоматериали са допустими за илюстриране на 
историята, ако причината за това е оправдана (например издирване 
на бегълци, търсене на информация или свидетели), като се спазват 
стандартите за защита на личните данни и неприкосновеност на 

Както заглавието, така и 
текстът с категоричност 
представят лицето като 
виновно. Освен това 
медийната публикация 
набляга върху криминалното 
минало на обвиняемия, 
без да е налице никаква 
очевидна връзка 
между предишните 
правонарушения и 
престъпленията, в които 
е обвинен. Нещо повече, 
думата „рецидивист“ носи 
посланието на „закоравял 
престъпник“ и създава у 
читателите неоправдана 
убеденост относно 
несъмнената вина на лицето.
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личния живот и действието е съразмерно на преследваната цел. Когато 
за целите на разследването се публикуват записи или изображения 
от системи за видеонаблюдение или от носени до тялото камери, 
трябва да се избягват шокиращи кадри от местопрестъплението, 
снимки на заподозрени или обвиняеми лица с белезници или други 
средства за ограничаване на движението и изображения с чувствително 
съдържание (например на емоционални жертви или разплакани 
свидетели). Снимки на деца или други уязвими лица не трябва да бъдат 
публикувани.

Всички визуални материали следва да включват информация за 
авторските права и за общите условия за ползване.

ОБЩНОСТИТЕ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ
Медиите и общността могат да помогнат в работата Ви, 
ако ги помолите. Призив на органите за помощ може 
да доведе до идентифициране на издирвани лица, 
свидетели или доказателства.

В рамките на определени разследвания може да се наложи да поискате 
помощ от обществеността. Може да става въпрос за залавянето на 
беглец, за издирването на открадната кола или други крадени вещи, 
или за търсенето на свидетели и доказателства. В други случаи може 
да е необходимо да разкриете повече информация с цел да защитите 
обществената сигурност или здраве. Това често се нарича „информация 
от обществен интерес“. Записите от системи за видеонаблюдение, 
на които се виждат потенциални заподозрени, свидетели или 
изображения на доказателства и (част от) местопрестъпления могат да 
бъдат разкрити за целите на полицията. По принцип тези процедури са 
уредени в националното законодателство. Непременно се запознайте 
с тях и се консултирайте със служителя за връзка с обществеността, 
ако има такъв.

Италианската полиция  
разпространи видео, което показва  
ареста на предполагаемия бос  
на „Мафия Капитале“

Италианската полиция разпространи видео, което 
показва ареста на предполагаемия криминален бос на 
група, за която се твърди, че е прибягвала до подкупи 
или изнудване, за да получава големи обществени 
поръчки в Рим.

Родолфе Роси беше арестуван във вторник, докато е 
карал собствената си кола по малък селски път извън 
столицата.

Видеото към 
публикацията показва 
тежко въоръжени 
полицейски служители, 
които арестуват 
заподозрян и в голяма 
степен внушава, че 
човекът е виновен.

То не служи на никакъв 
оправдан обществен 
интерес като издирване 
на бегълци, търсене 
на информация или 
свидетели.



12

Информиране за престъпление За органите

Ако Ви се случи да срещнете некоректно предадена информация или 
информация, която нарушава тези принципи, може да публикувате 
опровержение или поправка чрез собствените си комуникационни 
канали. А можете и да опитате да решите проблема със съответната 
медия или професионалната организация, към която тази медия 
принадлежи.

Двете съобщения „Издирва се“ 
се различават по отношение на 
количеството разкрити лични 
данни. Преценката какво да се 
разкрие следва да се основава 
на тежестта на престъплението 
и на „обществения интерес“ 
от подобна информация 
– информацията следва 
да бъде достатъчно, за да 
защитава хората и да им 
помогне да идентифицират 
потенциалния извършител. 
В първия случай е разкрита 
по-детайлна информация за 
въоръжено лице, заподозряно 
в извършването на тежко 
престъпление, което може 
да представлява опасност за 
други хора. Вторият случай 
засяга по-леко престъпление 
– опит за грабеж без нанесени 
материални щети – което 
обуславя по-лаконичното 
описание.

Издирвано лице: ХЕЙГЛ, Станислав
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ: Убийство, тежка 
телесна повреда

ПОЛ: Мъж

ПРИБЛИЗИТЕЛЕН РЪСТ: 191 cм

ЦВЯТ НА ОЧИТЕ: Кафяви

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 21 юли 1990 г.

ГРАЖДАНСТВО: Словакия

ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД: европеец

ГОВОРИМИ ЕЗИЦИ: словашки, английски, 
шведски

СЪСТОЯНИЕ НА СЛУЧАЯ: текущо 
разследване

На 12 ноември миналата година 10-годишно 
момиче беше трагично убито при стрелба от 
автомобил, свързана с отношения между 
престъпни групировки. Детето не е било мишена, 
но се е озовало между извършителите и тези, към 
които била насочена стрелбата. Заподозрените 
открили огън от кола, като използвали поне 
две автоматични оръжия. Няколко човека бяха 
арестувани, но германските власти все още 
издирват заподозрения Станислав Хейгл, за 
когото смятат, че може да се укрива в Турция.

Случаят има възможно най-висок приоритет 
и е изключително важно това лице да бъде 
арестувано.

Обир на будка в Оденсе: 
извършителят избягал, без  
да вземе нищо

Полицията издирва мъж на възраст между 35 
и 40 години с къса тъмна коса. Той има светъл 
тен и масивно телосложение. По време на 
извършването на престъплението мъжът е носил 
кафява тениска и дълъг панталон.
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Официалните полицейски съобщения, публикациите в социалните 
медии и пресконференциите са обичаен и достоверен източник на 
информация за престъпления, но времето, в което се правят, обикновено 
не Ви позволява да съобщите новината първи. Това може да Ви подтикне 
да търсите алтернативни източници на достъп до първоначалната 
информация, като например отделения за спешна помощ, болнични 
служители или лични контакти. Изключително важно е да правите 
кръстосана проверка на достоверността на такава информация, за 
да съобщите фактите възможно най-пълно и точно и да избегнете 
погрешна идентификация на лица. Винаги търсете и други източници, 
за предпочитане официални, за да потвърдите достоверността на 
историята си.

За по-сигурно, следва да съобщавате само фактите, като избягвате 
да правите предположения и да споделяте личното си мнение. Това 
следва да бъдат факти, които не могат да бъдат оспорени в съда.

УЗНАВАНЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
Проверете неколкократно цялата първоначална 
информация, която получавате за престъпление.

To media

Доведен за разпит за  
убийството на Аксел 
Публикувано в 15:30 ч.

Според информация от „Афтонбладет“ момче 
в тийнейджърска възраст е признало днес 
участието си в убийството на рапъра Аксел. То 
само се е свързало с полицията. Днес е било 
доведено за разпит.

Актуализирано в 16:30 ч.

Информацията за момче, обадило се в полицията 
и признало участие в убийството, е опровергана 
от прокуратурата.

За медиите

Статията неточно посочва 
момче за извършител, като се 
позовава на самопризнанието 
му. Информацията е погрешна 
и не е била проверена при 
разследващ орган преди 
публикуването ѝ.
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Когато отразявате престъпление, обикновено пишете за минало 
събитие. Така че успоредно с разследващите органи, и Вие трябва 
да възстановявате събитията. За тази цел може да се свържете с 
различни източници и така да получите както допълнителна, така и 
противоречаща на известното информация. Важно е да разграничавате 
достоверната от недостоверната информация като се позовавате 
само на неоспорими факти, да правите многократна проверка и да 
отбелязвате всяка съмнителна или противоречива информация.

Потвърждаването на информация чрез интервюиране на свидетели, 
заподозрени или роднините им следва да бъде избягвано. Ако все 
пак смятате, че такива интервюта са необходими, би следвало да се 
подготвите предварително. Проявявайте съчувствие и се уверете, че 
думите, които използвате, не съдържат намек за вина. Винаги бъдете 
сигурни, че разполагате със съгласието на интервюираните и не ги 
притискайте да говорят, ако не са готови. Помнете, че заради стресовата 
ситуация много хора може да не са в състояние да преценят ясно дали 
да говорят с медиите, или не. Освен това липсата на опит в говоренето 
пред хора може да ги постави в неудобно положение. Не задавайте 
въпроси, свързани с личния живот на смятаните за извършители, освен 
ако не са пряко свързани с престъплението (например избягвайте 
въпроси за детството на лицето или личните му взаимоотношения). 
Препоръчително е винаги да информирате хората, които интервюирате, 
че казаното от тях ще бъде публикувано и може да окаже известно 
въздействие върху техния личен живот или върху живота на тези, за 
които говорят.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Използвайте предпазливо алтернативни на 
официалните източници.

Вечерните вестници публикуваха  
интервюта със заподозрени в убийство

В понеделник късно вечерта в Окершберя беше намерено 
намушкано до смърт 19-годишно момиче. На другата сутрин 
по-малкият ѝ брат беше арестуван като заподозрян.

Вчера и „Експресен“, и „Афтонбладет“ публикуваха интервюта 
с майката на убитото в Ландскруна 19-годишно момиче. След 
това [майката] беше арестувана по подозрение в извършване 
на престъплението. Преди полицията да я задържи, тя е имала 
време да говори с журналисти от двата вестника.

Да се оставят да 
говорят роднините 
в ранен етап на 
разследването при 
случай на убийство 
крие известни 
рискове. 

Добра илюстрация 
за тях е случай 
като този, 
където повечето 
доказателства сочат 
към убийство на 
честта. 
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Като журналист може да имате лични контакти с полицията или 
службите за спешна помощ, които могат да се изкушат да коментират 
неофициално инцидентите или престъпленията, по които работят. 
Публикуването на такава информация като получена от „неназовани 
източници“ повдига определени въпроси относно достоверността ѝ и 
изисква допълнителна проверка. Уверете се, че източникът е съгласен 
да бъде цитиран анонимно и винаги искайте одобрение от редактора 
си за съобщаване на такава информация.

Независимо от това до каква информация имате достъп, би следвало 
да контролирате какво публикувате или излъчвате. Като репортер, 
фотограф или редактор, следва да сте наясно с етичните правила 
и принципи, свързани с отразяването на криминални новини и с 
отговорността си на човек, който решава на какво да бъде дадена 
гласност.

ЦИТИРАНЕ НА НЕНАЗОВАНИ 
ИЗТОЧНИЦИ

Как беше убита Лиса

Лиса Асали е умряла вследствие на две  
прободни рани в гърдите.

Убиецът може би е осквернил тялото ѝ 
преди да я намушка.

Това са предварителните заключения от 
аутопсията, според източници, близки до 
разследването.

Предполагаемо близките до 
разследването източници разкриват 
високочувствителни и при това 
неокончателни факти за случая и 
жертвата. Това би следвало да се 
смята за противоречащо на етичните 
принципи на медийното отразяване.
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В хода на журналистическите си разследвания понякога се натъквате 
на престъпления. Уверете се, преди да публикувате, че полицията е 
била уведомена и че на свой ред тя е уведомила жертвите, семействата 
им или други заинтересовани лица. Хората не трябва да научават от 
медиите, че с техни близки се е случило нещо.

Ако органите все още не са разпространили името на заподозрения, не 
е препоръчително да публикувате информация, която по какъвто и да 
било начин може да доведе до разкриване на самоличността му.

Необходимо е ясно да обозначите статуса на лицето, използвайки 
например изрази като „предполагаемият извършител“ или 
„заподозреният/обвиняемият за престъплението“. Представянето на 
информацията по начин, който внушава или предполага виновност 
следва да бъде избягвано. Обстоятелството, че свързано с престъпление 
лице има криминално досие, не би трябвало да се публикува, тъй като 
няма отношение към вината на лицето и би могло единствено да 
създаде у обществеността предубеждение към него. Това се отнася и 
за личните характеристики като етнически произход, религия, психо-
здравен статус или каквито и да било други особености.

ОРГАНИТЕ СЛЕДВА ДА УЗНАЯТ ПЪРВИ
Ако попаднете на престъпление в хода на 
журналистическо разследване, избягвайте да 
информирате за него, докато не се уверите, че са 
уведомени съответните компетентни органи и че те, 
на свой ред, са уведомили заинтересованите лица и 
семействата им.

РАЗКРИВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА И 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАПОДОЗРЯН
Медиите следва винаги ясно да разграничават 
понятията „заподозрян в извършване на престъпление“ 
и „виновен за престъпление“. Подозрение, основано 
на информация от неофициални източници, не е 
достатъчно за разкриване на самоличността на  
дадено лице.
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Като цяло конкретните формулировки са от голямо значение при 
отразяването на криминални новини. Внимателният подбор на думи би 
следвало да бъде водещият принцип както когато просто информирате, 
така и когато коментирате факти. Привличащи вниманието заглавия не 
само могат да осъждат дадено лице, което все още не е признато за 
виновно, но и да всяват страх сред определени групи от населението 
(например масов бой, представен като размирици).

Важна новинарска мрежа в САЩ изтрива туит, в който 
твърди, че г-н Х е признал, че „е убил двама души“, след 
силно негативна ответна реакция

Медия силно критикувана за „клеветнически“ думи

Читателите се разгневиха на голям новинарски канал в САЩ след като 
медията туитна, че г-н Х е признал в съда в сряда, че „е убил двама души“.

Х е обвинен в две умишлени убийства, един опит за убийство, непредпазливо 
поставяне в опасност и незаконно притежание на опасно оръжие от лице, 
ненавършило 18 години, след смъртоносна среща в Кеноша, Уисконсин, 
миналата година. Г-н Х и негов приятел са заявили, че са пътували до 
Кеноша по това време, за да защитят местните си бизнеси в разгара на 
размириците по повод на застрелването на Джейкъб Блейк от полицията.

Г-н Х и адвокатите му са заявили по време на свидетелските показания, 
че е действал при неизбежна отбрана.

Критиците обаче обвиняват новинарския канал в произнасянето на 
собствена присъда чрез постването в Туитър, че г-н Х „заяви пред 
съдебните заседатели, че е убил двама души.“ Медията по-късно 
актуализира туита така, че да гласи „[г-н Х] свидетелства вчера в рамките 
на процеса за убийство, като избухна в сълзи, докато заявяваше пред 
журито, че е убил двама души на протеста Black Lives Matter миналата 
година при неизбежна отбрана.“

Реакцията на потребителите на Туитър към медията е, че първоначалният 
им анализ е бил не просто подвеждащ, но и потенциална клевета. 
Сутрешното шоу изтрива оригиналния туит. „Е, добре тогава. Няма нужда 
от съдебни дела, [новинарският канал] произнесе присъдата си!“ постна в 
Туитър журналист от друга водеща медия.
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Правен съвет
Имайте предвид, че медията Ви 
(и в някои случаи лично Вие, ако 
работите на свободна практика) 
носи юридическа отговорност за 
информацията, която разкривате, 
доколко е налице съразмерност 
с необходимостта на обществото 
да бъде информирано и как тя 
ще повлияе върху живота на 
засегнатото лице. В много случаи 
това лице може да има право да 
потърси компенсация по съдебен 
ред или пред съответния орган, 
който осъществява наблюдение 
на медиите или пред съответната 
професионална организация.

Всички хора имат право на неприкосновеност на личния живот, който 
включва, наред с други неща, дома им и правото на спокойствие 
в него, здравето (медицинска информация никога не следва да се 
публикува) и семейния живот (лични връзки, деца и т.н.) Не може да се 
публикува никаква информация относно етническата принадлежност, 
религиозните вярвания, сексуалната идентичност и ориентация, 
освен ако няма пряка връзка със случая. Това се отнася също и за 
информация за физическо или психическо увреждане или разстройство 
на заподозряното или обвиняемото лице.

Известните личности също понякога биват участници в инциденти. 
Политици и знаменитости, заподозрени в определено наказуемо 
поведение, естествено привличат по-голямо обществено внимание. 
Личният живот на такива хора обикновено в по-голяма степен е 
изложен на вниманието на обществото, често поради отговорностите, 
които имат към него. Все пак когато такава личност е въвлечена в 
незаконно деяние, независимо от тежестта му, ролята ѝ често бива 
преувеличена и се проектира на фона на общественото ѝ влияние.

Разкриването на самоличността на 
роднини или приятели на заподозрените 
по принцип следва да се избягва. Ако то 
е необходимо във връзка с изясняване 
на свързани със случая факти, следва 
да бъде направено с изричното им 
съгласие. Изключително внимание следва 
да се отдели и на въздействието, което 
разкриването на самоличността им може 
да окаже върху живота им. Все пак има 
някои изключения, които засягат особено 
уязвими хора. Например децата, които 
по принцип трябва да бъдат изключени 
от медийното отразяване на всяко 
престъпление. Никога не трябва да се 
публикува информация, която позволява 
разкриването на самоличността на деца 
(като име, адрес, училище и др.).

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВОТО НА 
НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ 
ЖИВОТ
Правото на личен живот може да бъде нарушено по 
изключение, когато е свързано с престъпление  
от обществен интерес.
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Добра практика
АП заявява, че повече няма да споменава имената на заподозрените в 
леки престъпления

НЮ ЙОРК (AП) — От Асошиейтед Прес заявиха във вторник, че повече 
няма да споменават имената на хората, обвинени в извършването на 
леки престъпления поради притеснение, че такива истории могат да 
просъществуват дълго след това в интернет и да нанасят вреди, като 
пречат на такива хора да продължат напред с живота си.

С това си действие една от най-големите информационни агенции в 
света навлезе в дискусията по въпрос, който не предизвикваше особени 
тревоги преди възхода на интернет търсачките, когато намирането на 
информация за хората често изискваше прелистване на пожълтели 
изрезки от вестници.

Често се случва АП да публикува не особено значителна история – да 
кажем, за човек, арестуван, защото се е съблякъл гол и е танцувал пиян на 
бара, която ще предизвика краткотраен интерес на регионално или дори 
национално равнище и ще бъде забравена на следващия ден. 

Името на арестуваното лице обаче ще живее завинаги онлайн, дори 
ако обвиненията са оттеглени или човекът е оправдан, казва Джон 
Данижевски, вицепрезидент на АП за стандартите. И това може да навреди 
на възможностите на лицето да си намери работа, да се присъедини към 
клуб или да се кандидатира за изборна длъжност години по-късно.

Източник: AP News

https://apnews.com/article/crime-technology-df0a7cd66590d9cb29ed1526ec03b58f
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А рест е задържането под стража или налагането на други 
ограничения на дадено лице за неспазване на закона. Лицето 
може да е задържано за изясняване на връзката му с дадено 

престъпление, ако ще му бъде повдигнато обвинение или за да му 
се попречи да извърши друго престъпление, когато съществува 
обосновано съмнение за това. Задържането е част от, а понякога дори 
предхожда, досъдебното производство. На този етап разследването все 
още тече, разкриването на информация по правило е ограничено, за да 
се избегне компрометиране на случая и задържаното лице все още е 
много далеч от това да бъде смятано за „доказан“ извършител.

Към този момент органите на наказателното правосъдие обикновено 
не назовават задържаното лице, освен ако то не е публична личност 
или преди това не е било обявено за издирване. Медиите следва да 
гарантират, че изнесената информация не намеква за виновност на 
задържаното лице. Публикуването на снимки, предполагащи вина, като 
белезници и решетки, също следва да се избягва.

АРЕСТ 
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В събота, 18  
декември 2021 г., 
27-годишен мъж, 
живеещ в Кастелморон 
д’Албре, беше арестуван 
във връзка с поредица 
грабежи.

ОБЯВЯВАНЕ НА АРЕСТ
Ако е необходимо да се обяви, че някой е арестуван, 
следва да гарантирате, че самоличността на 
арестуваното лице не може да бъде разкрита.

За органите

Арестите често се обявяват чрез изявления или пресконференции, 
понякога директно от мястото на задържането. Често не е възможно 
тези изявления да се направят от служителя, отговарящ за връзките с 
обществеността към отдела Ви, макар че е добра практика това да се 
прави поне в случаите, когато са замесени известни личности. Ако Вие 
трябва да дадете подобно изявление, ето най-важните правила, които 
е необходимо да имате предвид. 

Имената на арестуваните лица следва да не бъдат оповестявани, 
освен поради очевидни причини, например когато е задържано 
издирвано лице или известна личност. Органите могат да информират 
обществеността, че е извършен арест и да посочат възрастта, пола и 
местожителството на арестуваното лице, вида престъпление, за което 
е задържано, както и дали е задържано под стража, освободено под 
гаранция или не са предприети по-нататъшни действия. Всяка от тези 
характеристики следва да бъде представена по общ начин или дори 
пропусната, ако в комбинация с останалата информация лицето може 
да бъде идентифицирано.

Медиите често ще искат от Вас да потвърдите някой арест. Из-
ключително важно е да се уверите, че те идентифицират ясно и точно 
престъплението, от което се интересуват, например като споменават 
датата и мястото. Ако медиите отправят към Вас искане да потвърдите 
самоличността на арестуваното лице, следва да не коментирате, 

Вместо „27-годишен мъж, живеещ в Кастелморон 
д’Албре“ препоръчително е текстът на съобщението да 
се формулира като „мъж на двайсет и няколко години, 
живеещ в село в Жиронда“. Кастелморон д’Албре е 
село с 50 жители в областта Жиронда във Франция 
и споменаването на възрастта на лицето с голяма 
вероятност ще доведе до разкриване на самоличността 
му от общността. В по-малките общности хората знаят 
повече един за друг и е трудно да се предвиди дали 
съвкупността от събрана информация, без значение колко 
ограничена е, не би била достатъчна за идентификация.
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като се убедите със сигурност, че журналистите няма да изтълкуват 
погрешно отказа Ви като потвърждение. Много важно е и да избягвате 
да споменавате характеристики на арестуваното лице като етническа 
принадлежност, религия, сексуална ориентация, увреждания 
или предишни осъждания, тъй като те често могат да доведат до 
предубедени коментари.

Помнете, че поканата към медиите да заснемат арестувано лице, е 
действие, многократно квалифицирано от Европейския съд по правата 
на човека като нарушение на правото на неприкосновеност на личния 
живот.

За медиите

Животът на известните хора обикновено е изложен на повишено 
обществено внимание, поради тяхната отговорност да служат за 
модели за подражание или като последица от общественото им 
положение. Когато такова лице е арестувано, е допустимо да се разкрие 
неговата самоличност, ако това служи на обществения интерес или 
би имало предупредителен ефект върху обществото (например в 
случаите на злоупотреба с публични средства или шофиране в нетрезво 
състояние). Трябва да правите разграничение между публикуването 
на подробности за „известни“ и „обикновени“ хора, като винаги 
съобразявате последиците, които тази информация може да има за 
живота им (без значение каква информация за тях вече е публично 
известна.)

Когато полицията или друг правоприлагащ орган осъществи арест 
обикновено не го оповестява и не разкрива името на задържаното лице. 
Ако сте научили за това или сте били там, когато се е случило, следва 
да се уверите, че спазвате следните правила при Вашето отразяването 
на събитието, така че то да не нарушава презумпцията за невиновност 
и да не оказва влияние върху личния живот на някое трето лице. 

ОТРАЗЯВАНЕ НА АРЕСТА НА 
ИЗВЕСТНА ЛИЧНОСТ
Известни личности могат да бъдат назовавани, ако са 
държавни служители или са модели за подражание. 
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 Фламандски политик, шофирал под 
въздействие на алкохол, подава оставка 
сред обвинения, че е помогнал на ескорт да 
извърши измама

В четвъртък Ван Клопман подаде оставка като председател 
на фламандския парламент след появата на информация в 
местните медии, която го свързва с професионален ескорт, 
на когото се твърди, че е помогнал чрез измама да получи 
плащане след несъстоятелност. Оставката на Ван Клопман 
идва само седмица, след като той се озова в окото на бурята, 
хванат да шофира под въздействие на алкохол. Макар и Ван 
Клопман да заяви, че решението му да подаде оставка е било 
необходимо, той отрича отправените му обвинения.

Поради 
общественото 
положение на 
заподозрения, е 
налице оправдан 
обществен интерес 
от разкриването 
на самоличността 
му във връзка с 
подозренията за 
тези престъпления. 
Случаят най-
вероятно нямаше 
да е такъв, ако 
заподозреният не 
беше държавен 
служител.

ВИДЕО ИЛИ СНИМКИ  
ОТ АРЕСТ
Показването на арестуван човек със средства за 
ограничаване на движението внушава вина.

Избягвайте публикуването на снимки и видеоматериали на задържани 
лица, ограничени с белезници на ръцете или краката, зад решетки, 
стъклени прегради или в полицейски автомобили, тъй като подобни 
изображения внушават силно чувство за виновност на задържания. 
Освен това не е препоръчително да публикувате снимки на хора в 
състояние на силна емоция.

Снимките на човек, лишен 
от свобода, носят силно 
внушение за вина. То се 
усилва допълнително 
от споменаването на 
криминалното му досие.

Заподозрян в убийството на 
деветгодишно дете в Северна  
Испания е разпитван 16 пъти, докато  
е пуснат на свобода условно

Снимковият материал към статията показва 
обвиняемия на път към полицейската кола, 
съпровождан от трима полицаи.

Арест
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КРИМИНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ КАТО 
МОДЕЛ ЗА ПОДРАЖАНИЕ
Медиите имат силата да увеличават значимостта на 
престъпленията и следва да вземат предвид този риск, 
когато отразяват арести.

Имайте предвид, че Вашето отразяване на престъпление или арест 
може да превърне заподозрените в модели за подражание. В някои 
случаи излъчването на живо на нечие задържане може да има повече 
отрицателни, отколкото положителни последици. Например арестът на 
човек, заподозрян в разпространяването на радикални идеологически 
вярвания, може да доведе до нарастване на подкрепата за подобни 
идеологии.

Въпреки че отразяването на 
тези събития е необходимо 
и статията може да е добре 
написана, необходимо е да 
се подчертае фактът, че тази 
форма на публикуване следва 
да се използва предпазливо. 

Описването на манифеста 
като наръчник за терористи 
и подчертаването на 
достъпността му може да 
увеличи обществения интерес 
към екстремистката идеология 
и косвено да събере подкрепа 
за каузата на екстремиста.

Сеппо разследва терористичен 
манифест

Наръчник за терористи. Така може да бъде 
представен дългият 1500 страници манифест 
[заглавие]. Документът беше разпратен до добре 
познати десни екстремисти едва часове преди 
експлозията и съдържа подробни инструкции 
как тероризмът може да бъде разпространен в 
Швеция. Сега Сеппо ще направи „подробен анализ 
на манифеста“. 

От няколко месеца манифестът е наличен за 
покупка на редица големи шведски сайтове за 
книги.

Арест
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Информиране за престъпление За органите

К огато е извършено престъпление, в определен период от време 
органите на наказателното правосъдие осъществяват разследване. 
Те събират доказателства, извършват съдебно-технически 

експертизи и разпитват хора, за да възстановят последователността и 
подробностите, свързани със събитията, и за да разберат мотивите и 
последиците от престъплението. Когато органите съберат достатъчно 
информация, за да обвинят дадено лице, те повдигат обвинение. 

Когато медиите отразяват дадено престъплениe, журналистите могат 
да потърсят последваща и актуализирана информация относно хода 
на разследването или да пожелаят да публикуват по-подробна история 
за престъплението и разследването. Макар по правило досъдебната 
фаза да не е публично достъпна, част от информацията може да бъде 
оповестена, ако това служи на обществения интерес.

Водещите принципи, които както органите, така и медиите трябва 
да следват, са спазване на презумпцията за невиновност, зачитане 
на личния живот и избягване на споделянето на информация, която 
може да създаде в обществото предубеждение към предполагаемите 
извършители или общностите и групите, към които те принадлежат.

РАЗСЛЕДВАНЕ И ПОВДИГАНЕ 
НА ОБВИНЕНИЕ
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КАКВО ДА РАЗКРИЕТЕ НА ЕТАПА НА 
РАЗСЛЕДВАНЕ
Въпрос на преценка за всеки отделен случай е 
дали и каква официална информация следва да 
бъде оповестена относно текущо разследване. 
Служителите за връзки с обществеността следва да 
бъдат консултирани в допълнение на приложимите 
национални правила.

Можете проактивно да предоставяте актуализирана информация 
относно текущи разследвания в съответствие с приложимите 
национални правила като зачитате поверителността на досъдебната 
фаза. При представянето на тази информация следва да бъдат спазени 
редица принципи, които не допускат обществото или медиите 
непропорционално да се намесват в личния живот на обвиняемия 
и да издават морални присъди, които накрая могат да доведат до 
нарушаване на презумпцията за невиновност и по-късно да окажат 
влияние върху решението на съда. Службата Ви вероятно е определила 
лице, което да комуникира с медиите – консултирайте се с него винаги, 
когато имате конкретни съмнения. Консултирайте се също, възможно 
най-често, с други органи, които могат да коментират същия случай. 
Никога не забравяйте да вземете предвид желанията на жертвите, 
когато решавате как и каква информация да съобщите.

Допустимата за предоставяне информация е видът престъпление, 
датата, на която полицията е била уведомена за него, кой орган отговаря 
за разследването, осъществени ли са някакви арести, арестуваните 
лица останали ли са задържани под стража или са освободени под 
гаранция. Важно е с напредъка на разследването да преразглеждате 
предоставената информация и да преценявате нейната релевантност.

Както и в предишните фази, разговорите „извън протокола“ следва да 
бъдат избягвани или, ако това е невъзможно, следва винаги да имате 
предвид, че казаното от Вас може да бъде цитирано. Препоръчително 
е, когато говорите неофициално, да говорите като че ли не сте „извън 
протокола“.

За органите
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Разследване и повдигане на обвинение За органите

СНИМКИ И ВИДЕО
Органите могат да разпространяват снимки на 
предмети или места, свързани с престъплението. 
Полицейските служители може да се виждат на 
снимки, но изображенията на други хора се смятат за 
лична информация.

Допустимо е органите да разпространяват снимки на иззети вещи, на 
предмети, използвани за извършване на престъплението, ценности, 
които са обект на престъпление или предмети, използвани от полицията 
по време на разследването. Снимки на полицейски служители също са 
допустими. На тях обаче не следва да се виждат други хора, без значение 
дали са свързани с престъплението, или не, освен ако изрично не са 
дали съгласието си за това.

Снимките на иззетите предмети и ценности, 
публикувани от испанската полиция, следва да 
се смятат за допустими. Снимката на двамата 
заподозрени с белезници обаче следва да не 
се допуска. Снимките на арестуваните и със 
сложени белезници мъже може да ги представи 
в унизителна светлина и да създаде впечатление 
за вина. Останалите снимки, разпространени във 
връзка с престъплението, могат допълнително да 
задълбочат това усещане, ако са изложени заедно 
със снимките на заподозрените.

Испанската  
полиция снима 
арестувани британци

Статията показва 
разпространени от испанската 
полиция снимки, на които 
се виждат иззети предмети 
и ценности, обект на 
престъпление, както и снимка 
в цял ръст на двама арестувани 
мъже с белезници, въпреки че 
изображенията на лицата им са 
замъглени.
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Двама заподозрени от 
полицията – познавали  
Аксел

Артистът Аксел беше застрелян в 
Гьотеборг и все още няма арестувани. 
Според информацията, споделена 
с „Афтонбладет“ обаче, в момента 
полицията работи по няколко версии 
– една от тях включва внимателно 
наблюдение на двама души от близкото 
обкръжение на рапъра. 

ОБСЪЖДАНЕ НА ВЕРСИИ ЗА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
Не се препоръчва да обсъждате работни версии 
публично, защото това може да навреди както на 
разследването, така и на личния живот на намесените 
хора.

В случаи от голям интерес, медиите вероятно ще настояват 
разследващите да споделят повече информация относно версиите 
върху които работят, като ги интервюират на местопрестъплението или 
по-късно в студио. Следва внимателно да прецените дали да дадете 
повече подробности за работните версии, тъй като те обикновено 
съдържат голямо количество предположения и може да тласнат 
медиите по странични „писти“ и да изложат на показ живота на хора, 
които могат да докажат, че не са свързани с конкретния случай.

В много държави се прилага правилото sub judice. То ограничава 
обсъждането и разкриването на информация, свързана със съдебното 
производство с цел да не се създават предубеждения по въпроса или 
да се оказва влияние на съда.

Може, ако прецените, че е необходимо, да изпратите писмени 
уточнения или допълнителна информация до медиите, без да 
позволявате да бъдат публикувани. Такава информация може да 
послужи, за да прибави контекст към изявление за пресата или да 
изясни някои деликатни въпроси. Подобен подход може да бъде добро 
средство за сътрудничество между органите и медиите.

Добра практика е органите да водят списък на контактите си с 
представители на медиите, включително неофициалните.

Статията твърди, че източници 
от разследването са споделили 
информация относно потенциални 
заподозрени в съответствие с една 
от линиите на разследване. Това 
следва да бъде избягвано, тъй като 
може да попречи на разследването, 
както и да изложи на показ живота 
на двамата души, които може да се 
окаже, че изобщо нямат връзка с 
престъплението.

Разследване и повдигане на обвинение
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ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИ 
ОПЕРАЦИИ
Ръководителите на органите на наказателното правосъдие 
и експертите по връзки с обществеността следва 
внимателно да разгледат и съобразят всички аспекти 
на решението дали да разрешат, или не, на медиите да 
отразяват специални полицейски операции.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИМЕ
Националното законодателство може да разрешава 
оповестяване на името на дадено лице при повдигането 
на обвинения по всеки случай или само при случаи от 
обществен интерес.

Медиите могат да помолят да придружават полицията или части 
на специалните сили на предварително обявени операции, като 
ги заснемат и интервюират служителите. Ръководството на отдела 
Ви следва внимателно да прецени ползите от подобна публичност 
(като прозрачност и повишено доверие в органите на наказателното 
правосъдие) и възможните усложнения (излагане на журналисти на 
опасност, намеса в личния живот на хора, случайно присъствали на 
мястото на операцията, или предоставяне на изключителни права на 
една медия).

Когато повдигате обвинения, може да Ви е разрешено да оповестите 
имената на лицата, обвинени в извършването на определени 
престъпления, като тежки насилствени престъпления, престъпления, 
които включват нарушения на обществения ред или екологични 
престъпления. Подобно съобщение не следва да представя обвиняемото 
лице като виновно, нито следва да се правят коментари в този 
смисъл. Ако повдигате обвинение срещу дете, не следва да обявявате 
информация, която би могла да доведе до разкриване на самоличността 
му, включително училището му или района, където живее.

Ако дадено престъпление вече е било отразено в медиите, е 
препоръчително по принцип отделът Ви проактивно да разпространи 
информация за повдигането на обвинение.

Когато става въпрос за събития, към които има голям интерес, включващи 
известни хора, терористични актове или сериозни инциденти, отделът 
Ви следва да помисли за разработването на специална медийна 
стратегия, която да регламентира разпространяването на информация 
във всеки отделен случай. При изготвянето на стратегията следва 
да бъдат съобразени индивидуалните особености на всеки отделен 
случай.

Разследване и повдигане на обвинение



30

За органите

InstaCops
В Германия някои полицаи станаха популярни като InstaCops, инфлуенсъри в Инстаграм, 
които освен това имат блогове и подкастове, където споделят мисли за ежедневието 
си, както в личен план, така и като служители в правоприлагащите органи. Тези случаи 
породиха дискусия за това до каква степен фактът, че са полицейски служители и постват 
снимки в униформи, може да затрудни последователите им в разграничаването между 
официалните изявления и личните разсъждения за работата им, дори без да публикуват или 
говорят за нея, като не се забравя, че са и рекламни лица. Същевременно популярността на 
тези профили оказва много положително влияние върху репутацията на полицията.
Въпреки това смесването на личен и професионален живот има множество последици, 
някои от които е трудно да се предвидят. Например лесните за разпознаване InstaCops 
почти не могат да участват в операции под прикритие.
Съществуват различни правила относно присъствието на служители на правоприлагащите 
органи в социалните медии. Някои отдели не предвиждат никакви ограничения, докато 
други не им разрешават да публикуват свои снимки в униформа в личните си акаунти. 
Някои отдели изискват снимките за личните профили на полицейските служители да 
бъдат одобрявани от служителите за връзки с обществеността.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН 
ИНФОРМАЦИЯТА
Служителите в системата на наказателното правосъдие 
публикуват онлайн съдържание като поддържат 
институционални и лични профили в социалните медии. 
Те следва да спазват баланс между официалното  
и личното си качество.

Много полицейски отдели използват социалните медии и разделите 
„Новини“ на уебсайтовете си, за да информират обществото за работата 
си. Въпреки не толкова строгата уредба на онлайн съдържанието в 
някои държави, имайте предвид, че медиите смятат институционалните 
уебсайтове и профилите в социалните медии за официални източници 
на информация, така че те напълно трябва да съответстват на 
професионалните стандарти и етичните принципи. 

Без значение колко примамливо може да бъде това, следва да избягвате 
да публикувате информация по случаи, по които работите, или да ги 
коментирате в личните си профили в социалните медии или блогове, 
поне докато случаят не е приключен. В идеалния случай в личните Ви 
профили в социалните мрежи не би следвало да се споменава работното 
място или длъжността Ви. В противен случай обществеността може да 
сметне личното Ви мнение за становище на институцията.

Разследване и повдигане на обвинение
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To media

За медиите

ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО 
ОФИЦИАЛНИ ДАННИ

Когато публикувате нова информация за разследването на престъпление, 
по принцип нямате достъп до досието, а на органите обикновено не им 
е разрешено да споделят много информация.

В рамките на досъдебната фаза най-вероятно няма да имате достъп 
до документи, свързани със случая. Може обаче да получите тези 
документи от други източници, освен официалните, като самите 
заподозрени лица, адвокатите им, роднини или други свидетели. Когато 
решите да ги публикувате или цитирате, уверете се, че информацията, 
която представяте, допринася за обществената дискусия или е от 
значение за обясняване на случая. Не трябва да публикувате такава 
информация, така че да служи просто за фон и контекст на историята 
Ви, тъй като така може да формирате предубеждение у обществеността 
и органите по отношение на невиновността или вината.

Статията изважда 
поверителна 
информация от 
предварителното 
заключение от 
аутопсията, както и 
показания на свидетели. 
Представената 
информация 
може да създаде 
у обществеността 
предварителна 
убеденост във 
виновността на 
заподозрените 
чрез използване на 
изрази като „позволи 
свидетелите да видят 
кой е нанесъл фаталния 
ритник“ или свързването 
на заключенията от 
доклада за аутопсия 
с показанията на 
свидетелите.

Нови доказателства срещу триото, 
нападнало Кевин

Вчера тримата 16-годишни бяха задържани в пред-
варителния арест. Полицията е разпитала почти 150 
свидетели на фаталното нападение в Йостермалм. 
Много от тях посочват сега тримата задържани като 
виновни за бруталното нападение преди две седмици. 
Някои от свидетелските показания са категорични. 
Части от особеното облекло на младежа са позволили на 
свидетелите да видят кой е нанесъл фаталния ритник на 
16-годишния Кевин.

— Става дума за определени специфични детайли върху 
дрехите, твърди източник.

Дори предварителното заключение от аутопсията, което 
„Експресен“ можа да разкрие миналата седмица твърди, 
че Кевин е умрял от удар с тъп предмет по главата. Днес 
става съвсем ясно, че е умрял от външна травма, нанесена 
с тъп предмет по главата, резултат от множество ритници. 
Освен това 16-годишното момче е било ритано и във врата 
и челото.

Разпитът на свидетелите затвърди подозренията към 
16-годишния младеж, който беше предварително посочен 
за основен заподозрян. Свидетелите го наричат „водач“ – 
този, който рита най-много по време на побоя.
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АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ

Вероятно обаче ще имате достъп до други източници като публично 
достъпна информация в различни уебсайтове или социални медии. 
Можете освен това да интервюирате свидетели или други свързани 
лица, които имат желание да говорят. Когато публикувате, е важно да 
правите разграничение между неоспорими факти и лични разсъждения, 
които поради стрес или други субективни причини, могат да бъдат 
неточни или противоречиви. Заради това следва да избягвате да ги 
представяте като обективна истина.

Отговорността за това, което публикувате, е Ваша; следователно 
в допълнение към това, което предвиждат нормативната уредба и 
етичните правила по отношение на медиите, е препоръчително да 
уточните с разследващите органи дали информацията, която планирате 
да изнесете няма да компрометира работата им или да допусне 
пристрастно тълкуване, което намеква за вина.

„Изтекли“ доказателства или записи от камери за видеонаблюдение 
са източник на първоначална информация, която внимателно да 
прецените дали да публикувате. Дори ако решите да използвате част от 
нея, трябва да се уверите, че хората там не могат да бъдат разпознати, 
че не се виждат уязвими хора и че не се съдържат кадри с насилие. 
Ако става въпрос за документи, освен избягването на идентификация, 
проверете националните изисквания за защита на данните и заличете 
преди публикуване всички лични или защитени данни, ако има такива.

Скрити камери

На разследващите журналисти е разрешено да използват скрити камери, 
за да записват интервюта с непублични личности само при определени 
условия. Използването на скрити камери е позволено, когато: а) темата 
допринася за обществения дебат, б) медийното отразяване не се фокусира 
лично върху човека, а върху някоя от професионалните му страни, в) 
лицето и гласът на човека са направени неразпознаваеми и г) интервюто 
не се провежда в обичайните работни помещения.

Източник: Guidelines on Safeguarding Privacy in the Media

Разследване и повдигане на обвинение
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Вестникът е решил да 
публикува личните 
разсъждения на 
предполагаем приятел на 
впоследствие временно 
заподозрян мъж. 

Разсъжденията съдържат 
ясен намек за вина и 
означаването на източника 
като приятел може да 
прибави допълнителна 
достоверност на казаното 
от него.

Бащата в Бискомсгорден –  
определен като убиец в пресата, но  
освободен от съда

Минаха две седмици, откакто три деца и майка им 
умряха в Бискомсгорден в Гьотеборг. В деня преди 
бащата да бъде арестуван като вероятен заподозрян 
по случая, „ГТ“ публикува интервю с анонимен 
приятел, който предполагаше, че мъжът може да 
е виновен в извършването на престъплението. 
По-късно бащата беше освободен, защото, според 
прокурора, няма никакви доказателства, че той е 
извършил деянието.

ЗАЧИТАНЕ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

Обвиняемите лица също имат право на личен живот и по принцип лични 
детайли не бива да се публикуват, освен ако засегнатото лице не е дало 
съгласието си за това. (Понякога заподозрените или обвиняемите и 
адвокатите им решават, че разкриването на лични детайли в подкрепа 
на версията им какво се е случило, ще е от полза.)

Медиите обичайно не споменават имена на обвиняеми, които 
предполагаемо са извършили дребни и леки престъпления, тъй като 
следите от подобна информация остават и след времето, през което 
представляват някакъв интерес и може да повлияят отрицателно на 
живота на лицата по-нататък.

Етичен принцип е, че следва да се въздържате от 
публикуване на имена дори след повдигането на 
обвинение, освен ако не възнамерявате да отразявате 
делото до самия му край.

Статията разкрива 
информация, предоставена от 
предполагаем приятел, която 
може да бъде разгледана като 
информация с подчертано 
личен характер. Този тип 
лична информация може да 
допринесе за намаляване на 
доверието към заподозрения, 
както и за възникване на 
предубеждение у читателите 
относно вината му.

Приятелите на заподозрения 
22-годишен: Искаше да се върне  
в Афганистан

Приятелят твърди, че 22-годишният е бил 
любезен, но че понякога е изпадал в ужасен гняв 
и че напоследък се е чувствал зле психически. 
Той описва и епизод, когато той и друг приятел 
отишли в дома на 22-годишния същата седмица, 
когато се е случило насилието. Твърди се, че тогава 
заподозреният се е държал нервно и е твърдял, че 
социалните служби го следят в апартамента му.

Разследване и повдигане на обвинение
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С лед повдигане на обвинението, съдът може да реши да 
наложи на лицето мярка за неотклонение „задържане под 
стража“, наричана още арест или предварително задържане. 
Обикновено тази мярка се налага, когато е налице обосновано 

предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което 
се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. В 
други случаи, ако доказателствата по делото сочат, че съществува 
реална опасност да се укрие или да извърши престъпление. Правните 
основания за предварително задържане може да се различават в 
отделните държави.

Предварителното задържане ограничава правото на свобода и може да 
наруши презумпцията за невиновност. Поради това се смята за крайна 
мярка и е обект на преразглеждане от съда в хода на производството. 
Заседанието, на което се взема първоначалното решение за задържане 
под стража, обикновено е и първото съдебно заседание по случая. 
Следователно и медийният интерес е голям. В много европейски страни 
представители на медиите не се допускат на заседанията за вземане на 
решение за налагане на мярка за неотклонение или изменението ѝ, 
докато разследването тече. Журналистите обаче могат да присъстват 
в сградата на съда, особено в случаи, към които има голям обществен 
интерес. Предвид факта, че при налагането на мярка за неотклонение 
в досъдебна фаза се отнемат някои права на обвиняемия, при липса 
на присъда, съществуват значителни рискове от нарушаване на 
презумпцията за невиновност.

Макар че заседанията, на които се решава или се преразглежда 
въпросът за задържането под стража, се провеждат в съда, те са част 
от досъдебното производство. Ето защо доминиращ е принципът на 
конфиденциалност. Важно е да не се бърка със съдебната фаза, която 
по принцип е публична. Ако задържането под стража се преразглежда в 
съдебно заседание в рамките на съдебната фаза, съответните препоръки 
са дадени в раздел „Съдебна фаза“ на настоящия наръчник.

СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ  
ЗА МЯРКА 
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За органите

РЕДОВНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
От Вас се очаква да предоставяте информация на обществеността 
относно решението за налагане мярка за неотклонение. Част от 
отговорността Ви като публичен орган е да предоставяте редовна и 
актуализирана информация относно настъпилото развитие в рамките 
на наказателния процес. Обществеността следва да е осведомена за 
всички последващи решения, взети при преразглеждане на решението, 
с които се прекратява, заменя (с парична гаранция или други 
алтернативи) или се удължава мярката за неотклонение.

Предоставянето на информация може да бъде осъществено чрез 
съобщения до медиите, пресконференции или други средства за 
комуникация, използвани от службата Ви. Изнесената информация 
следва да бъде представена при спазването на редица принципи, които 
не допускат обществеността или медиите да се намесват прекомерно 
в личния живот на задържаните лица и семействата им, да формират 
предварителни заключения, които могат евентуално да нарушават 
презумпцията за невиновност на задържаните или да застрашат правото 
им на справедлив процес. Институцията, в която работите, вероятно е 
определила служител за връзки с обществеността – консултирайте се 
с него винаги, когато имате конкретни съмнения.

Снимката и 
описанието на 
татуировката 
като „зловеща“ 
от полицейските 
органи носят силно 
внушение за вина 
и дават основание 
за предварително 
публично 
осъждане, което 
може да наруши 
презумпцията за 
невиновност.

Заподозрян в убийство германец,  
открит в Испания по татуировката  
му „Почивай в мир“

Снимка: Националната полиция

Испанската полиция заяви в неделя, че е арестувала 
германски беглец, заподозрян в убийството на 
приятелката си като е прерязал гърлото ѝ и че e спасила 
18-месечното бебе на двойката.

Полицията съобщава, че мъжът наскоро си е направил 
„зловеща“ татуировка на предмишницата с името на 
починалата си приятелка, рождената ѝ дата, както и 
предполагаемата дата на убийството ѝ – 27.10.2016 г. 
–  до кръст с думите „Благодаря за всичко“ на испански.

Националната полиция разпространи снимка на 
заподозрения с уличаващата татуировка.
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РАЗКРИВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА 
НА ЗАДЪРЖАНО ЛИЦЕ
На този етап разследването вероятно все още тече, така че не 
следва да бъдат разкривани никакви данни, които биха довели до 
идентифицирането на обвиненото лице. Придържайте се към общите 
правила, когато описвате задържаното лице – използвайте инициали 
вместо пълното му име, избягвайте да публикувате неанонимизирани 
снимки и съобразявайте кои данни, самостоятелно или в комбинация 
с други, могат да послужат за разкриване на самоличността, в 
зависимост от контекста на конкретния случай. Избягвайте да 
разкривате поверителни материали като доказателствата, които 
са били представени пред съда, за да послужат като основание за 
предварително задържане.

Когато предоставяте информация на медиите, е допустимо да 
споменете каква е причината за задържането под стража – вероятност 
лицето да напусне страната, опасение, че поведението на обвиняемия 
може да застраши нормалното протичане на наказателния процес или 
нещо друго.

Задържан под стража за нападенията  
на Коледа в Торелагуна, Мадрид
Снимка: Александър Войчик (на снимката) беше изправен в 
четвъртък пред Окръжния съд в Мадрид, където беше привлечен 
като обвиняем и се разгледаха доказателствата за задържането му 
под стража.

Мъж беше задържан под стража след обвинение в 
нападение над двама души в Северен Мадрид навръх 
Коледа.

Полският гражданин Александър Войчик, на 54 години, 
с адрес в Мадрид, беше доведен на заседанието на 
Окръжния съд в Мадрид в четвъртък, където беше 
привлечен като обвиняем и се разгледаха доказателствата 
за задържането му под стража, събрани в рамките на 
разследване на предполагаеми нападения над жена на 
около 50  години и мъж на около 20, близо до Торелагуна 
на Коледа. 

В съда присъстваше и устен преводач за показанията на 
детектив Педро де Леон, дадени пред съдия Мартина 
Ернандес, че на 6 януари в 3:41 ч. е арестувал г-н Войчик 
във връзка с четири отделни обвинения: нападение и 
телесна повреда на жена, нападение и телесна повреда 
на по-млад мъж, и двете в Торелагуна близо до Мадрид, 
на 25 декември 2020 г.

Снимка: г-н Войчик (в центъра) седи в задната част на съдебната 
зала с маска и слуша преводача, който обяснява казаното в залата.

При ареста на 
обвиняемия неуместно 
са разкрити лични 
данни като пълното 
му име, възраст, 
гражданство и адрес 
(малко село близо до 
Мадрид). Статията 
съдържа две снимки 
на обвиняемия, които 
не са анонимизирани 
(фактът, че носи маска 
като мярка срещу 
COVID-19, не оправдава 
разпространението 
на снимки, на които 
се вижда лицето му). 
Споменаването на 
времето на ареста, 
престъпленията, 
в които е обвинен 
и имената на 
полицейския служител 
и съдията е уместно.
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ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ  
КАТО ВИНОВЕН
Налагането на мярка за неотклонение може да означава, че по време 
на разследването са били събрани достатъчно доказателства, за да се 
предположи, че заподозряното или обвиняемото лице е извършило 
престъплението. На този етап обаче е изключително важно да се помни, 
че решенията за задържане под стража не са окончателни осъдителни 
присъди. Внимавайте как представяте решението за задържане под 
стража пред медиите и пред обществеността и се въздържайте да 
споделяте коментари или мнения, които могат да създадат убеждение, 
че задържаният е виновен. Необходимо е да използвате балансиран 
език и да подбирате думите си така, че да стане ясно, че окончателната 
присъда тепърва предстои да бъде произнесена от съда. Независимо от 
личното Ви убеждение дали някой е виновен или не, положението Ви 
на длъжностно лице изисква да останете безпристрастни във всичките 
си публични изявления.

Пол Грай е задържан във  
връзка с убийството на  
Алисън Харбър, твърдят 
компетентните органи
Снимка: Пол Едуард Грай (Полицейски 
управление, Уустър)

Полицията в Уустър е задържала приятеля 
на Алисън Харбър, на 34 години, открита 
мъртва с видими следи от насилие в дома 
си в сградата на №13000 на Бърбанк Роуд, 
заявиха служители.

Дългогодишният ѝ приятел Пол Едуард 
Грай e арестуван на местопрестъплението.

„Целият инцидент, за съжаление, е 
трагичен“, каза полицейският комисар 
от Уустърската полиция Джон Уейн. 
„Оценявам упоритата работа на служи-
телите на полицейското управление и 
факта, че това опасно лице е задържано 
и не представлява повече заплаха за 
гражданите на Уустър.“

Тази медийна публикация е пример 
за нарушаване на презумпцията за 
невиновност. Полицeйските власти 
разкриват пълното име, възрастта 
и снимка на заподозрения по 
времето на ареста. Информация, 
която разкрива и самоличността 
на жертвата, включително пълното 
ѝ име, възрастта и домашния ѝ 
адрес, също неуместно са съобщени 
на медиите. Разкриването на 
точното местонахождение на 
местопрестъплението поставя под 
сериозна заплаха по-нататъшния ход 
на разследването. 

На последно място публичното 
изявление на полицейския комисар 
не изразява никакви съмнения 
относно това кой е извършителят на 
престъплението, още преди случаят 
дори да е внесен в съда.

Съдебно заседание за мярка 
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УПРАВЛЯВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯТА ОНЛАЙН

Онлайн платформите като институционалните уебсайтове и 
страниците в социалните медии могат да бъдат използвани за 
предоставяне на официална информация за хода на наказателното 
производство. Въпреки че регламентацията на онлайн съдържанието 
в някои държави може да е по-свободна, онлайн постовете следва 
да са съобразени с приложимите национални норми, като зачитат 
поверителността на досъдебната фаза. Онлайн публикациите следва 
да не разкриват самоличността на задържани лица чрез излагане на 
данни, които позволяват идентифицирането им или публикуване на 
снимки или видео, които не са надлежно анонимизирани. Ако искате 
да публикувате изображения от заседанието за определяне на мярката 
за неотклонение „задържане под стража“ в рамките на досъдебната 
фаза, препоръчително е на тях да се виждат само съдебната зала или 
лицата, участващи в делото в официалното си качество (например 
съдията и прокурорът).

РАЗКРИВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА 
НА ЗАДЪРЖАНОТО ЛИЦЕ

В досъдебната фаза медиите обикновено нямат достъп до действията 
в рамките на производството. Заседанията за определяне и 
преразглеждане на мярката „задържане под стража“ се провеждат 
при закрити врата и не е позволено да присъстват представители на 
медиите (освен ако националното законодателство не предвижда нещо 
друго).

Макар че в рамките на досъдебната фаза, медиите обикновено не са 
допуснати в съдебната зала по време на заседанията за разглеждане 
и преразглеждане на исканията за мярка за неотклонение „задържане 
под стража“, журналистите могат да присъстват в сградата на съда или 
пред нея. В случаи от обществен интерес, може да поискате да получите 
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повече информация за обвиняемия, особено ако съдът реши да го 
остави в ареста. На този етап обвиняемото или заподозряното лице 
следва да остане анонимно, което значи, че не бива да се публикуват 
снимки или видео, които да разкриват самоличността му. Разкриването 
на други факти, които могат да доведат до идентификацията на лицето, 
поотделно или в комбинация (име, възраст, етническа принадлежност, 
постоянен адрес, професия и др.) следва също да се избягва.

Изнесената 
информация 
относно възрастта 
на заподозрените, 
както и за района, 
където живеят и за 
криминалните им 
досиета, може да 
бъде достатъчна 
за разкриване на 
самоличността им. 
Информацията 
за криминалните 
им досиета освен 
това допълнително 
усилва създаденото 
впечатление за 
виновността им.

Заподозрени в изнасилване

Мъж, 24-годишен, от Готсунда. Обвинен в  
изнасилване при отегчаващи вината обстоятелства.

Осъден през април 2017 г. на осем месеца затвор за 
престъпления, свързани с наркотици. Продължава да 
извършва престъпления и е осъден отново през май на 
още четири месеца лишаване от свобода. През 2013 г. е 
осъден на една година затвор за трафик на наркотици, 
наред с други престъпления. През 2012 г. е осъден за 
отвличане. През 2009 г., на 16-годишна възраст, е осъден 
като непълнолетен за сексуална експлоатация на деца. 
Фигурира общо 13 пъти в регистъра за съдимост, основно 
за престъпления, свързани с наркотици.

Мъж, 19-годишен, от Форста. Обвинен в изнасилване при 
отегчаващи вината обстоятелства.

Бил е на 17 години по време на престъплението. 
Според изявление на социалните служби, не е било 
възможно да се преборят с престъпното му поведeние и 
злоупотребата с наркотици, въпреки упоритите усилия. 
През тийнейджърските си години младежът е поставен 
под приемна грижа и е настаняван в редица заведения 
за лечение и семейни жилища. Фигурира общо 5 пъти 
в регистъра за съдимост, всички за леки престъпления, 
свързани с наркотици. Последната му присъда е от май 
2017 г. 

Мъж, 29-годишен, от Оста. Обвинен в съучастие в 
извършването на изнасилване с отегчаващи вината 
обстоятелства.

Последно осъждан през юли 2017 г. на лишаване от свобода 
за три години и шест месеца за тежко престъпление, 
свързано с наркотици. По време на претърсването на дома 
му в Оста полицията открива 200 грама кокаин. Присъдата 
се обжалва.

Съдебно заседание за мярка 
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СНИМКИ, ВИДЕОЗАПИСИ И 
ИНТЕРВЮТА
Задържаните често биват отвеждани от една част на съда в друга с 
белезници и конвоирани от полицаи или служители на съдебната 
охрана. Визуалното представяне на лица с белезници оказва 
въздействие върху начина, по който ги възприема обществото. 
Визуалното представяне създава отрицателна представа, че лицето е 
„виновно за престъпление“, която на свой ред подкопава презумпцията 
за невиновност от гледна точка на обществеността. Избягвайте да 
публикувате снимки на арестувани лица, които биха могли да създадат 
унизителен и опозоряващ имидж.

На този етап може да поискате да получите информация от първа 
ръка и да представите гледната точка на защитата. В много държави 
законодателството позволява на журналистите да се срещат и 
интервюират обвиняемите, които са задържани под стража. Обикновено 
такива срещи могат да се осъществяват само с разрешението на 
компетентния съдебен орган – прокурорът или съдията. Ако желаете 
да интервюирате или снимате задържано лице, е необходимо да 
получите и тяхното съгласие, за предпочитане в писмен вид. По 
време на интервюто избягвайте да използвате осъдителни твърдения, 
обвинителни и провокативни въпроси, които могат да доведат до 
самоуличаване на лицето.

Ето как живеят в ареста 
заподозрените за убийството  
в лятната вила

Статията съдържа описание как двамата 
задържани, мъж и жена, живеят в ареста. 
Включени са две анонимизирани фотографии: 
на едната се вижда как жената бива изведена от 
съдебната зала, а лицето ѝ е покрито, а на другата 
– мъжът, който седи в съдебната зала. И на двете 
снимки заподозрените са съпровождани от 
съдебната охрана.

Снимките, направени в 
съдебната зала, които 
показват заподозрените, 
конвоирани от охрана, 
намекват, че те са виновни. 
Това възприятие се засилва от 
серията снимки, направени 
на местопрестъплението, 
добавени към същата статия.

Съдебно заседание за мярка 
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ЗАДЪРЖАНИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Ако задържаното лице принадлежи към уязвима група (например 
мигранти, лица от етнически, религиозни или расови малцинства, 
ЛГБТИ хора, хора с увреждания и пр.), журналистите следва да бъдат 
още по-внимателни при отразяване на производството. В много 
общества тези хора са маргинализирани и са обект на отрицателни 
стереотипи. Наказателните производства срещу такива лица могат до 
доведат до силна обществена реакция и да спомогнат за зараждането 
на негативно отношение към цялата група, към която принадлежат 
лицата.

По правило медиите не следва да разпространяват информация, 
която може да доведе до омраза и дискриминация в обществото. 
Когато отразявате случай, следва да избягвате да подчертавате 
лични характеристики като раса и етнос, особено ако не са пряко 
свързани с извършеното престъпление. Обществените възприятия за 
определени групи могат да бъдат повлияни, ако наказателните дела 
срещу техни представители се преекспонират. Това може да доведе 
до стигматизация и маргинализация на цялата група и да се отрази 
особено негативно на тяхната общност. 

Афгански мигрант е  
задържан за опит за 
изнасилване на  
4-годишно момиче 

През нощта на 17-ти срещу 18-ти ноември, 
в приемен център за хора, търсещи 
убежище в Шас-сюр-Рон, Изер, се твърди, 
че мъж се е опитал да изнасили 4-годишно 
момиче.

Заглавието и информацията в 
статията могат да допринесат за 
омразата и разпространението на 
дискриминация в обществото към 
споменатата расова група. В този 
случай расовата принадлежност 
на заподозрения няма отношение 
към извършеното престъпление 
и съответно не следва да бъде 
разкривана.

Съдебно заседание за мярка 
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ПРИБЪРЗАНИ ОСЪЖДАНИЯ И 
ПРИСТРАСТНИ НОВИНАРСКИ 
ПУБЛИКАЦИИ
Фактът, че човек е обект на принудителна мярка като задържане под 
стража може да доведе до прибързани осъждания и неоправдани 
заключения относно вината им. Винаги имайте предвид презумпцията 
за невиновност, когато пишете заглавията и съдържанието на статиите 
си, дори когато умереният език може да намали привлекателността им 
за читателите.

Публикуването на информация, която може лесно да доведе до 
разкриване на самоличността на дете, трябва да бъде избягвана. Това 
включва, наред с други неща, информация относно родителите или 
настойниците на детето, неговият адрес или училище.

ЗАДЪРЖАНЕ НА  
НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
Още по-голямо внимание трябва да се обръща, когато 
заподозреният или обвиняемият е дете.

Убиецът на 7-годишното 
момиче от Воден остава  
в ареста 

Съдът одобри искането на Ямболската 
окръжна прокуратура за налагане на 
мярка за неотклонение „задържане под 
стража“ на Т.М., обвинен в извършването 
на следните престъпления: причиняване 
на смърт на малолетен по особено 
мъчителен за жертвата начин и опит за 
изнасилване.

На 5 май 2006 г. 15-годишният Т.М. убива 
7-годишната си братовчедка и прави 
опит да я изнасили в къща, разположена 
в село Воден, област Ямбол.

Съдът прие, че на този етап от 
досъдебното производство съществува 
обосновано предположение, 
че обвиняемият е извършил 
престъпленията и че съществува реална 
опасност той да се укрие или да извърши 
друго престъпление.

Инициалите и информацията за възрастта 
на заподозрения непълнолетен са данни, 
които позволяват идентифицирането му 
и публикуването им е недопустимо, тъй 
като може да доведе до разкриването на 
самоличността му, особено в съчетание 
с името на селото и информацията за 
роднинската връзка на семейството 
му с жертвата. Като се има предвид, че 
сeлото е малко (около 340 жители), е 
много вероятно обществеността лесно 
да разпознае обвиненото дете. Статията 
осезателно предава намек за вина. Тя 
включва снимка на задържания, която макар 
и анонимизирана (лицето му е замъглено), 
показва непълнолетния обвиняем с 
белезници и заобиколен от полицаи. Изрази 
като  „15-годишният Т.М. убива“ нарушават 
презумпцията за невиновност, тъй като 
статията е публикувана през досъдебната 
фаза, когато съдът се е  произнесъл само за 
задържането под стража, а не е постановил 
осъдителна присъда.

Съдебно заседание за мярка 
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Информиране за престъпление За органите

С ъдебната фаза започва след като е завършило разследването 
в досъдебната фаза и са събрани достатъчно доказателства в 
подкрепа на обвинението. Принципът на публичност е водещ 

по време на съдебната фаза, тъй като запазването на разследването 
в тайна не е необходимо. На този етап е позволено разкриването на 
самоличността на подсъдимия. Всъщност публичността на съдебните 
дела е една от гаранциите за справедлив процес. Ето защо съдебните 
заседания обикновено са открити и за обществеността, и за медиите. 
Всеки, включително и журналистите, може да присъства в съдебната 
зала. Има обаче определени правила, които следва да бъдат спазвани, 
за да се гарантира справедливостта на процеса. Въпреки принципа 
за публичност, все още е необходимо да се зачита презумпцията за 
невиновност до произнасяне на присъдата и да се уважава правото 
на личен живот на подсъдимите, семействата им и други хора, които 
участват в процеса.

В някои ситуации, по изключение, правилата за поверителност може да 
се прилагат и в съдебната зала. Това може да е в сила по време на цялото 
дело или за отделни заседания. Чести основания за поверителност 
са, например, разкриването на държавна тайна или участието на 
дете в процеса. Обикновено националното законодателство урежда 
конкретните обстоятелства, които изискват делото да се гледа при 
закрити врата. В много държави съдът има право по своя преценка да 
ограничи публичността при определени видове дела. В тези случаи 
представители на медиите не могат да присъстват в съдебната зала, 
но обикновено имат достъп до други помещения в сградата на съда 
(включително по пътя към залата).

СЪДЕБНА ФАЗА
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За органите

РЕДОВНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ 
ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИ

Медийното отразяване на съдебните производства е изключително 
важно за осъществяване на принципа за прозрачност на правосъдието. 
За постигането на целта правосъдието не само трябва да се раздава, 
но и да се вижда как става това ( justice must not only be done but 
must be seen to be done), журналистите следва да имат равен достъп 
до публичните съдебни заседания, включително тези, на които се 
произнасят решенията на съда. Информация относно насрочените 
съдебни заседания, обвинителните актове или съдебните решения 
както и всякаква друга информация, която улеснява медийното 
отразяване на делата, следва да бъде лесно достъпна, например на 
уебсайта или в профила в социалните медии на институцията Ви. 
Добра практика е да опростите процедурата за достъп до информация 
за медиите, за да улесните общуването и да избягвате недоразумения. 

Както в останалите етапи на производството, намеци за вина в 
публичните изявления са забранени. Като длъжностно лице, от Вас 
се изисква винаги да използвате неутрален и безпристрастен език. 
Предоставяйте единствено факти и избягвайте да изразявате лично 
мнение, особено по отношение на виновността на заподозряно или 
обвиняемо лице, без значение дали смятате, че събраните срещу 
него доказателства са достатъчни, за да потвърдят вината му. Имайте 
предвид, че медиите могат и най-вероятно ще цитират думите ви, 
не само когато давате публични изявления, но и когато разговаряте 
с журналисти неофициално. Когато говорите неофициално и „извън 
протокола“, говорете така като че ли ви записват.

Още по-голямо внимание е необходимо, когато давате изявления в 
лично качество. Следва да избягвате да разкривате информация 
или да коментирате висящи наказателни производства, по които 
работите. Идеалният вариант е онлайн присъствието Ви да не 
включва постове, свързани с работата и да не разкрива подробности 
за нея. В противен случай съществува риск личното Ви мнение да бъде 
приписано на институцията или органа, за който работите.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА 
ПО ВРЕМЕ НА ДЕЛОТО
Съдилищата в много страни прилагат мерки за физическо ограничаване 
на подсъдимите като белезници, стъклени и плексигласови клетки, 
прегради и вериги за краката. Вярно е, че това може да бъде необходимо 
при съображения за сигурност, но следва да имате предвид визуалното 
въздействието на тези мерки. Снимки на лица, на които са наложени 
физически ограничения, могат да създадат в очите на обществеността 
впечатлението, че те със сигурност са престъпници. По принцип е 
препоръчително по време на заседания при открити врата подсъдимите 
да са с белезници или в клетки само в изключително краен случай. 
Проучванията сочат, че подобно визуално представяне може да създаде 
представа за вина, което влиза в противоречие с презумпцията за 
невиновност. Ето защо се препоръчва да се избягва възпрепятстването 
на движението на подсъдимия, освен ако не е абсолютно необходимо, 
особено ако на медиите е разрешено да снимат в съдебната зала. 
Имайте предвид, че ако подобни снимки бъдат публикувани в интернет, 
те обикновено се мултиплицират и публикуват на различни места, 
което прави пълното им премахване почти невъзможно, дори и след 
приключване на делото.

Членовете на известна пънк-група  
са държани в стъклена кабина по  
време на целия им процес в  
обвинение за хулиганство

На трите обвиняеми, жени на възраст под 30 
години, е повдигнато обвинение за хулиганство 
за изпълнението на протестна песен срещу 
правителствен лидер. Те са задържани под стража 
по време на досъдебното производство и по време на 
процеса са държани в стъклена кабина, заобиколени 
от полицейска и съдебна охрана.

Случаят бе отнесен до 
Европейския съд по 
правата на човека, който 
осъди националните 
органи за нарушаване на 
правото на справедлив 
процес на обвиняемите. 
Съдът определя като 
„унизително отношение“ 
затварянето на трите 
жени в стъклена кабина 
и обстоятелството, 
че са били постоянно 
публично изложени 
пред националните и 
международни медии.
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ГАРАНТИРАНЕ НА 
БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА НА СЪДИИТЕ
Ако Вие сте съдия по наказателно дело, което е привлякло широко 
обществено и медийно внимание, е необходими да положите 
допълнителни усилия за гарантиране безпристрастността на съда. 
Съгласно закона съдебните решения винаги трябва да се основават 
на професионалната и безпристрастна преценка на съда спрямо 
доказателствата, представени по време на съдебните заседания. 
Много изследвания обаче твърдят, че на практика съдиите могат да 
бъдат повлияни, обикновено несъзнателно, от общественото мнение. 
Интензивната публичност, която заобикаля дадено наказателно дело, 
често води до прилагане на обществен натиск върху съда. Този натиск 
може да има различни проявления – от публични изказвания на 
влиятелни хора до иницииране на граждански петиции и дори публични 
демонстрации. В такива случаи може да се почувствате принудени да 
произнесете присъда в духа на обществените очаквания. Изключително 
важно е обаче винаги да спазвате принципите на презумпция 
за невиновност и безпристрастност на съда. Препоръчително е да 
ограничите контактите си с медиите, особено появата в лично качество, 
и да не следите детайлно медийното отразяване на делото. Четенето 
на коментари в социалните медии и други онлайн платформи, които 
позволяват на потребителите да изразяват мнения и да обсъждат 
делото, също следва да бъдат избягвани до приключване на делото.

За медиите

СНИМКИ, АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ  
В СЪДЕБНАТА ЗАЛА
Всеки журналист носи отговорност да спомага и 
гарантира откритостта и публичния контрол над съда. 
Принципът за публичност на съдебната фаза възлага 
на медиите правото и задължението да присъстват на 
съдебните заседания и да отразяват съдебния процес.

За органитеСъдебна фаза
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Традиционният начин е водене на записки. Използването на технически 
средства за запис в съдебната зала също е разрешено, но следва 
да се осъществява в съответствие с някои правила. Заснемането и 
извършването на аудио- и видеозаписи в съдебната зала е уместно само 
със съгласието на председателя на съдебния състав. Препоръчително 
е навреме да изпратите молба до съответния съд. Ако получите 
разрешение, е важно да знаете, че записването следва да започне след 
като съдебният състав влезе в залата и заседанието бъде открито. 
Обикновено предаването на живо от съдебната зала е забранено, освен 
ако няма други указания в някои извънредни ситуации, но винаги с 
изричното разрешение на председателя на съдебния състав. Имайте 
предвид, че лицата, които участват в заседанието (страни, свидетели 
и други участници) могат да подадат възражение срещу това да 
бъдат записвани или лицата им да са видими на снимки или видео. В 
такъв случай, те не следва да се появяват или трябва да бъдат надлежно 
анонимизирани.

Етиката изисква да проявявате внимание и съчувствие към семейството 
и близките на подсъдимия. Психическото им здраве вероятно е 
засегнато от стреса, причинен от наказателния процес. Медийното 
внимание може да усили това негативно влияние. Би следвало много 
внимателно да контактувате със семейството на обвиняемото лице и да 
зачитате правото на неприкосновеност на личния им живот. Снимки, 
аудио- и видеозаписи без предварителното им съгласие са забранени.

В редица държави мерки за физическо ограничаване на подсъдимия 
като белезници, стъклени кабини, клетки и вериги на краката често 
се използват в съдебните зали от съображения за сигурност. Силно 
препоръчително е да се избягва публикуването на визуални материали, 
на които обвиняемият е обект на физически ограничения. Визуалното 
въздействие е силен инструмент за формиране на общественото 
мнение, включително създаване на предварителна убеденост в нечия 
вина.

Съдебна фаза
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СНИМКИ, АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ 
ИЗВЪН СЪДЕБНАТА ЗАЛА 
Ако в съдебната зала не се допускат медии, то на медийните екипи 
обикновено е разрешено да присъстват в сградата на съда и да заснемат 
материали преди и след заседанието. Препоръчително е да изчакате на 
специално определено за медиите място, ако има такова. Избягвайте 
да фотографирате и заснемате видеоматериали на подсъдими с 
белезници или съпровождани от полицаи или служители на съдебната 
охрана по пътя им към и от съдебната зала. По принцип подсъдимият 
не следва да бъде представян по неблагоприятен начин и би трябвало 
винаги да имате предвид въздействието на визуалното представяне.

ИЗБЯГВАЙТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАЙТЕ 
ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПАРАЛЕЛНИ 
РЕШЕНИЯ

В научните трудове паралелно решение се определя като съвкупност 
от информация и новини, изразяващи изрична гледна точка или мнение 
по определен въпрос, който може да бъде и вината на дадено обвиняемо 
лице. Обикновено, когато наказателно дело е широко отразявано 
от медиите, протичат два паралелни процеса – един официален 
в съдебната зала и един неофициален в публичното пространство. 
Докато съдебният процес се регулира от определени правни норми, 
то общественият дискурс се ръководи и влияе от медиите без ясни 
ограничения. Онлайн платформите улесняват информационният поток 
и обществените дебати (в новинарски уебсайтове, форуми, интернет 
медии и социални мрежи). Онлайн средата създаде ново равнище на 
отговорност за работещите в медиите. То е преплетено с възникването 
и нарастващото значение на феномена процес в медиите (trial by 
media). Този термин описва влиянието на медиите върху наказателното 
производство и се развива успоредно с динамиката на масмедиите 
и на социалните мрежи. Той предизвиква редица проблеми, защото 
общественото мнение, което се формира през призмата на медиите, 
може да оказва натиск върху съда (съставен от човешки същества – съдии 
и съдебни заседатели) да се произнесе в съответствие с популярното 
мнение. Пристрастни медийни публикации, изразяване на личното 
мнение на автора и използването на обиден език са в състояние да 
създадат обществени очаквания за определена присъда (осъдителна 
или оправдателна) и да попречат на провеждането на справедлив 
процес. 

Съдебна фаза
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ДОСТЪП ДО ДОКАЗАТЕЛСТВА

От принципа за публичност на съдебната фаза следва, че до-
казателствата вече не са поверителни и материалите се представят 
пред всички участници в публичните заседания, включително 
журналистите. В общия случай обаче ще имате частичен достъп само 
до тези доказателства, които са представени на заседанието, като 
ограничени до извадки от документи и материални доказателства, 
представени от страните. Позволено е да запознаете обществеността с 
всички изнесени доказателства. Отразяването следва да бъде обективно 
и изразяването на мнение и преждевременното произнасяне по нечия 
вина в медийни публикации да се избягва.

Добра практика

Медиите получават по-широк достъп до съдебните  
документи, за да се предотврати публикуването на неточна  
или подвеждаща информация

Нарастващото разпространение на социалните медии и възможността хората 
да публикуват онлайн неточни или подвеждащи съобщения във връзка със 
съдебни спорове, е тревожно. В резултат на това, в Ирландия през 2019 г. са 
приети нови правила, чиято цел е да уреди достъпа до съдебните документи 
и коментарите в социалните медии по време на висящо дело. Целта е да 
се сведе до минимум разпространението на неточна информация по време 
на текущ съдебен процес от необучен член на обществеността, който не 
принадлежи към никоя група с регулирани функции. Преди това достъпът 
до документи не е бил уреден и медийното отразяване е ограничено до 
информацията, съдържаща се в откъсите от документи, прочетени в съда.

Съгласно новите правила: 

•   Акредитирани журналисти могат да искат достъп до документи, които са 
били отворени или ще бъдат отворени по време на съдебно заседание. 
Това създава отговорност за адвокатите да гарантират, че чувствителна 
информация от личен или търговски характер не се цитира произволно  
в процеса и съответно не се публикува в новините. 

•   Само адвокати и акредитирани журналисти могат да използват „текстова 
комуникация“, включително ъпдейти в социалните мрежи по време на 
съдебно заседание.

Източник: ByrneWallace LLP

Съдебна фаза

https://byrnewallace.com/news-and-recent-work/publications/media-access-court-files.html
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ПРИСЪДА

В сяко наказателно дело приключва с присъда, която определя дали 
обвиняемият е извършил престъпление. Присъдата може да бъде 
оправдателна или осъдителна. Обвиняемият и прокуратурата 

(със или без съгласието на жертвата) могат да сключат и споразумение 
за решаване на делото. Резултатът от него обикновено е по-леко 
наказание в замяна на признание за вина от страна на обвиняемия.

В зависимост дали присъдата е оспорвана (обжалвана от обвиняемия 
или протестирана от прокурора), крайният изход от делото може да 
стане ясен след дълго време. През това време медийният интерес 
към отразяване на случая обикновено намалява и не е така силен 
както през по-ранните етапи на процеса, когато много подробности 
са все още неизвестни. Обективното отразяване на случая изисква 
съответно информиране за крайния резултат от делото, особено ако по-
ранните етапи са били широко отразявани, а обвиняемият е оправдан. 
Обществеността следва да бъде информирана еднакво и за началото, и 
за края на процеса.
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За органите

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Окончателните съдебни решения обикновено се публикуват. 
Добра практика от страна на съда е проактивно да се разпространи 
информация за оправдателната присъда, за да се възстанови 
потенциално накърнената обществена репутация на обвиняемия. След 
окончателната присъда, медиите могат да поискат достъп до досието по 
делото. Освен ако не е ограничено от националното законодателство, 
даването на такъв достъп е допустимо със съответното заличаване на 
лични данни.

Трейдър е осъден за схема за  
злоупотреба с вътрешна информация  
при търговия на стоковата борса

Федерално голямо жури (разширен съдебен състав) в 
Хюстън постанови на 7 декември, че трейдър на природен 
газ е злоупотребил с вътрешна информация, включваща 
фючърси за природен газ.

Според съдебните документи Даниъл Стоунс, на 41 г., 
от Гарент Вали, е работил като трейдър на природен газ 
за собствената си компания „Стоунс Трейд Кепитъл“. 
Той в съучастие с други лица е присвоявал съществена, 
недостъпна публично информация и е сключвал измамни 
и неконкурентни сделки, включително предварително 
уговорени сделки с фючърсни договори за природен газ, 
за свое лично облагодетелстване. Стоунс и съучастниците 
му са докладвали, записвали и регистрирали неверни 
цени на определени стокови пазари. Печалбата от 
тези измамни сделки е била поделяна между Стоунс и 
съдружниците му.

Съобщението до 
медиите проактивно 
информира за 
окончателното 
съдебно решение. 
Цялата предоставена 
информация е 
доказана по време на 
дело и следователно 
публикуването ѝ е 
допустимо.



52

Присъда За органите

РЕПОРТАЖНИ СТАТИИ

ВЪЗСТАНОВКА НА СЛУЧАЯ

Когато случаят приключи, медиите могат да поискат да разкажат за 
него в репортажна статия – по-дълга история за по-широка аудитория, 
чиято цел е да насърчи обществена дискусия. Журналистите може 
да Ви помолят да споделите вижданията си относно разследването 
или делото. В общия случай това е допустимо след като присъдата е 
била произнесена. Следва обаче да внимавате да не споменавате или 
разкривате лични данни за трети лица, като например семейството на 
осъдения, особено децата му, приятелите или колегите му. Тези хора 
може да са участвали в процеса (например като свидетели), но правото 
им на неприкосновеност на личния живот не бива да се накърнява 
при споделяне на подробности по случая. Би следвало също да се 
въздържате да споменавате факти от личния живот на осъденото лице, 
които нямат връзка с престъплението или делото. По време на процеса 
обикновено се разкриват множество такива факти, но освен ако не са 
пряко свързани със случая (например разкриват мотивите на лицето да 
извърши престъплението), те не бива да се обсъждат.

Може да Ви помолят да участвате в изготвянето на по-обширни 
материали по случая, като книги, документални филми, подкасти 
или дори художествени филми. След като делото е приключило, това 
по принцип е допустимо. Бъдете внимателни обаче да не споделяте 
информация или да не изразявате мнения, които могат да окажат 
несъразмерно влияние върху личния живот на осъдения или на 
трети лица. Преди да се съгласите да участвате, препоръчително е 
да проверите кои са авторите на бъдещия материал, дали имат 
необходимите разрешения, ако такива се изискват и чрез какви 
канали ще бъде разпространен материалът. Можете освен това да 
се консултирате с ръководителя си или със служителя за връзки с 
обществеността във Вашата институция, ако има такъв. Това може да 
Ви помогне да избегнете риска да се появите в материали, изготвени от 
съмнителни източници или да ви съдят за нарушения.
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За медиите

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Съдилищата обикновено публикуват информация за решенията си по 
наказателни дела. Те също често проактивно предоставят на медиите 
информация – чрез съобщения до пресата или пресконференции – за 
случаи от значителен обществен интерес. Окончателното решение на 
съда обикновено е публично достъпен документ, който може или да 
бъде препубликуван, или свободно да се цитира. На последното по 
делото съдебно заседание могат да присъстват медии в рамките на 
допустимите за съдебната фаза правила.

Истинският преследвач 

Британски телевизионен канал излъчи сериал от четири части по истински 
житейски истории, основан на дневниците на пенсиониран главен инспектор 
детектив от лондонската полиция, известен с това, че е ръководил успешно 
около 30 разследвания за убийство. В рамките на сериала, детективът 
възстановява разследването от своята гледна точка, като започва от 
момента, когато полицията за първи път се озовава на местопрестъплението. 
Инспекторът разказва „от кухнята“ как полицията е свързвала уликите и 
преките доказателства, запознава зрителите с места и хора от ключово 
значение до идентификацията и ареста на заподозрения. След това детективът 
обяснява поведението на заподозрените по време на разпитите и прилаганите 
от полицията техники за получаване на повече информация от тях.

Макар че сериалът представя вече приключили случаи, в течение на епизодите 
и на придружаващите ги интервюта в медиите, полицейският служител 
си позволява да коментира личния живот на заподозрените, например 
отношенията с майките им.

За органитеПрисъда

https://www.sky.com/watch/channel/sky-crime/the-real-manhunter
https://news.sky.com/story/manhunt-detective-who-caught-milly-dowler-murderer-levi-bellfield-reveals-tricks-police-used-in-battle-with-serial-killer-12354796
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ПРИНЦИПЪТ НА 
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ
Доста често интересът към наказателните дела е висок в началото на 
процеса и постепенно намалява с наближаването на произнасянето 
на присъдата. Това е нормален процес на изтощение на общественото 
внимание с развитието на случая и разкриването на повечето 
подробности, свързани с него. Въпрос на справедливост е информацията 
за окончателното решение относно виновността на заподозрения 
да бъде разпространена съразмерно в сравнение с обема медийно 
отразяване за същото лице в началото и по време на процеса. Според 
някои проучвания медийното отразяване на съдебни решения често 
се ограничава до малък брой случаи, в които са замесени хора с 
високо обществено положение, където мотивите за осъждането не се 
обясняват достатъчно добре. Резултатът от това е критично отношение 
към съдилищата. Във връзка с това е добра практика да се публикуват 
репортажни статии или да се излъчват документални филми, тъй като 
така може да бъде разказана цялата история. Освен това, редица хора, 
които участват в събитията, включително длъжностни лица, няма да 
са обвързани от тайната на разследването като в някои от предишните 
етапи.

ПРЕМАХВАНЕ НА ВЕЧЕ 
ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ

С Вас може да се свържат лица, например бивши подсъдими, с искания 
за заличаване на информацията, която сте публикували. Подобни 
искания често засягат архивирани статии за арести, съдебни дела 
или други новини отпреди много време, които представят тези лица в 
неблагоприятна светлина. При подобно искане следва да преразгледате 
публикуваната информация за тези лица. Оправдани или осъдени, 
хората имат право да упражнят правото си да бъдат забравени – право, 
предоставено им от Общия регламент относно защитата на данните, 
който позволява личните данни за определен човек да бъдат изтрити и 
повече да не бъдат обработвани, когато данните вече не са необходими 
за целите, за които са били събрани или публикувани. Следователно 
следва внимателно да съпоставите интереса на лицето от скриване 
на съдържанието срещу обществения интерес да го познава към 
настоящия момент. Независимо от решението Ви да премахнете или 
не публикуваното съдържание, за препоръчване е да актуализирате 
оригиналната статия и следващите я публикации с нова, която 
информира за последното развитие по съответния случай.

Присъда
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Освен това, винаги помнете, че една оправдателна присъда може 
да открие възможността за лица, обвинени в извършването на 
престъпление, да търсят компенсация за накърняване на репутацията 
им в по-ранни етапи.

ЕСПЧ потвърждава отказа на Германия на правото да 
бъдеш забравен по старо дело за убийство

През 2018 г. Европейският съд по правата на човека потвърди 
решението на Германия да отхвърли исканията на две лица да 
премахне от пресархивите информация за убийство, отразено 
медийно през 1991 г. Двете лица са били осъдени за убийството на 
известен германски актьор. След освобождаването им от затвора, те 
завеждат искове срещу редица германски медии с искане медийните 
публикации във връзка с убийството от 1991 г. да бъдат премахнати 
от онлайн архивите. Върховният съд на Германия се произнася 
в полза на правото на обществото на достъп до тази информация. 
В последвалото дело пред Европейския съд по правата на човека 
правото на неприкосновеност на личния живот по чл. 8 трябваше 
да се балансира с правото на изразяване на мнение и на достъп до 
информация по чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека. 
Решението на Съда гласи, че интернет архивите просто съхраняват 
новини и информация, докато търсачките увеличават ефекта от 
тези новини. С оглед на това, решението би могло да бъде различно, 
ако ставаше дума за това информацията да не бъде индексирана от 
търсачка, а не за самите медийни публикации.

Освен това големият обществен интерес по случая (включващ 
известен актьор) и проактивното търсене на публичност от ищците 
по времето на публикациите са сред главните фактори, които карат 
германския съд да отхвърли иска за заличаване на данните.

Judgment by the European Court of Human Rights, Fifth Section, case of 
M.L. and W.W. v. Germany, Application nos. 60798/10 and 65599/10, 28 
June 2018 (Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, cinquième 
section, affaire M.L. et W.W. c. Allemagne, requêtes nos 60798/10 et 
65599/10, rendu le 28 juin 2018)

Присъда

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-184438%22]}
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Crime reporting To authorities

ТЕСТОВЕ

За органите

Тест 1 Проверете верните отговори на стр. 74

1.   В случаи от обществен интерес, може ли представители 
на медиите да бъдат поканени да присъстват по време 
на процесуално-следствени действия в досъдебната 
фаза?

a. Да, ако са взети подходящи мерки за запазване на поверителността 
на разследването.

б. Да, ако всички участници дадат предварително съгласието си.
в. Да, но само ако процесуално-следствените действия не включват 

участието на заподозрения или обвиняемия.
г. Не, тъй като принципът на поверителност не позволява медиите 

да присъстват при извършването на процесуално-следствени 
действия.

2.   Какъв вид лична информация за заподозрения/
обвиняемия е уместно в нормална ситуация да бъде 
разкрита по време на ареста?

а. Възраст, пол, име, предишно криминално досие.
б. Възраст, пол, местожителство, вид престъпление.
в. Възраст, пол, раса, инициали, вид престъпление.
г. Вид престъпление, възраст, гражданство, предишно криминално 

досие.

3.   Следва ли самоличността на заподозряното или 
обвиняемото лице да бъде разкривана в досъдебната 
фаза?

а. Да, освен ако по изключение не съществуват причини тя да не се 
разкрива.

б. Това зависи само от преценката на органа, който разкрива 
информацията.
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4.   Разкриването на изображения – снимки и видеозаписи 
– на какво не е допустимо по време на разследването?

а. Предмети, използвани за извършване на престъплението, 
неанонимизирани снимки на полицейски служители.

б. Снимки на ценности, които са обект на престъплението и иззети 
вещи.

в. Снимки, на които се вижда лицето на заподозряното или 
обвиняемото лице, взети от профила им в социална медия.

г. Неанонимизирани снимки на заподозрян, обявен за издирване.

5.   Заподозряно/обвиняемо лице е задържано под 
стража. Разкриването на каква информация е уместно 
при оповестяване на решението за задържане пред 
обществеността?

а. Видът престъпление и причината за задържането под стража, 
придружени с ограничено количество лична информация като 
възраст и инициали.

б. Видът престъпление и подробности относно характера на 
задържания, представени като причина за задържането.

в. Видът престъпление и причината за задържането, придружени от 
името на задържаното лице, чиято самоличност вече не се налага 
да е поверителна, защото решенията за налагане на мярка за 
неотклонение „задържане под стража“ са публично достъпни.

г. Не се препоръчва да се оповестяват решенията за задържане под 
стража, за да се спази презумпцията за невиновност по отношение 
на задържаното лице.

в. Не, освен ако по изключение съществуват причини тя да се 
разкрие.

г. Не, самоличността на заподозряното или обвиняемото лице никога 
не бива да бъде разкривана. 
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6.   Журналист подготвя репортаж относно приключило 
наказателно дело, което е привлякло значително 
обществено внимание. Поканени сте да вземете 
участие в работата по него и да споделите мнението 
си в качеството си на служител в системата на 
наказателното правосъдие. Какво трябва да имате 
предвид, когато отговаряте на поканата?

а. Принципът за презумпцията за невиновност предвижда, че 
само случаи, приключили с осъдителна присъда, могат да бъдат 
коментирани от публичните органи след приключването им, 
като така се защитава неприкосновеността на личния живот на 
оправданите лица и не се застрашава реабилитацията им.

б. Презумпцията за невиновност предвижда, че само случаи, 
завършили с оправдателна присъда, могат да бъдат коментирани 
от публичните органи след приключването им, като така се 
предотвратява изграждането на отрицателен образ на осъденото 
лице.

в. Принципът на публичност, правото на изразяване на мнение и 
правото на информация гарантират, че не се прилагат ограничения 
по отношение на публичните органи, които решат публично 
да споделят личното си мнение и вътрешна информация по 
приключило дело.

г. След приключването на дело, независимо от вида на 
окончателната присъда, на публичните органи е позволено да го 
коментират в репортажи и филми, при условие, че не споделят 
лични подробности относно лица, които не са пряко свързани със 
случая, например роднините на съденото лице и подробности от 
личния им живот, които нямат отношение към историята.

7.   Може ли информацията, публикувана на уебсайт или 
профил в социална медия на дадена институция, 
да бъде цитирана като информация от официален 
източник?

а. Не, защото уебсайтовете и профилите в социални медии на 
институции не са официални източници на информация.

б. Не, защото онлайн съдържанието е предмет на различна и с по-
малко ограничения нормативна уредба.

в. Да, и затова уебсайтовете и профилите в социалните медии 
на институции не трябва да се използват за публикуване на 
официална информация.

г. Да, и заради това тя трябва да отговаря на приложимите стандарти.



59

9.   В досъдебната фаза на наказателното производство 
публикуването на снимки и видеозаписи от 
местопрестъпленията, на доказателствата 
и заподозрените е допустимо, ако служи на 
законосъобразна цел и е пропорционално, тоест за 
целите на разследването. Кой от следните варианти не 
може да се сметне за законосъобразна цел?

а. Проследяване на бегълци.
б. Търсене на свидетели и информация.
в. Публични искания за повече информация.
г. Опазване на обществената безопасност.

10.   15-годишно момче, Салим Бебек, е арестувано и 
обвинено в убийството на 14-годишно момче на име 
Родриго Перес. Двете момчета са посещавали едно и 
също училище и свидетели твърдят, че са ги видели 
заедно малко преди инцидента. Инцидентът се е 
случил в парка на малкия град Лесера, Сарагоса, 
с население от около 600 души. Салим Бебек 
произхожда от семейство на мигранти от Сирия. 
И двамата му родители работят в местната обувна 
фабрика. Като публичен орган, кое от следните 
изявления намирате за най-подходящо да бъде 
публикувано в съобщение до пресата?

8.   На какъв етап от наказателното производство се 
препоръчва да говорите с медиите неофициално и 
„извън протокола“?

а. Само в досъдебната фаза на наказателното производство, когато 
принципът на поверителност е водещ и официална комуникация 
не се допуска.

б. Само в съдебната фаза на наказателното производство, когато 
принципът на публичност е водещ и всичко е открито за 
обществеността.

в. Само на последното съдебно заседание, когато окончателното 
решение вече е взето и неофициалната комуникация не може да 
окаже влияние върху изхода от делото.

г. През никоя от фазите на досъдебното производство.
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а. На 26 март 2022 г., в 14:30 ч., С.Б., 15-годишен, беше задържан за 
убийството на Родриго Перес, 14-годишен. С.Б. и жертвата са 
посещавали едно и също местно училище и са били видени заедно 
в деня на убийството в местния парк в Лесера, Сарагоса.

б. На 26 март 2022 г., в 14:30 ч., 15-годишно момче е арестувано за 
убийството на непълнолетно лице в Лесера. Арестуваният младеж 
произхожда от бедно семейство на сирийски мигранти, като и 
двамата му родители работят в местната обувна фабрика.

в. На 26 март 2022 г., около 14:30 ч., полицията арестува заподозрян 
за убийството на 14-годишно момче, което беше открито мъртво в 
местния парк в Лесера, Сарагоса. Задържаният младеж е момче на 
15 години. Разследването продължава.

г. На 26 март 2022 г., в 14.30 ч., Салим Бабек беше арестуван за 
убийството на Родриго Перес в Лесера, Сарагоса. Салим Бабек 
е съученик на жертвата и произхожда от Сирия. Преди три 
години се премества в Испания заедно с родителите си, които са 
нископлатени работници в местната обувна фабрика. Задържан е 
за 72 часа. Разследването продължава.

1.   Свободата на изразяване на мнение позволява ли на 
служителите в системата на наказателното правосъдие 
да публикуват в личните си профили в социалните 
медии информация за случаи, по които понастоящем 
работят, ако случаят е нашумял?

а. Да, свободата на изразяване на мнение се прилага еднакво 
за всички, включително за служителите от системата на 
наказателното правосъдие.

б. Да, ако други хора вече са публикували общественодостъпни 
коментари във връзка със същия случай.

в. Да, ако коментарите могат да бъдат видени само от хора, които 
съответният служител познава и на които има доверие.

г. Не, служителите в системата на наказателното правосъдие следва 
да се въздържат от коментари по висящи дела.

Проверете верните отговори на стр. 79Тест 2

2.   Кое от следващите твърдения е вярно?

а. Данни, които могат да доведат до разкриване на самоличността, са 
само личните данни на заподозряното или обвиняемо лице (име, 
възраст, пол, местоживеене).
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3.   Разпространението на изображения на обвиняеми 
лица с белезници допринася ли за нарушаване на 
презумпцията за невиновност?

а. Не, защото повишава общественото доверие в системата на 
наказателното правосъдие и усещането за сигурност в обществото.

б. Да, защото създава за лицето представа за виновен.
в. Не, защото има превантивен ефект върху другите членове на 

обществото.
г. Не, защото правото на обществеността да получава информация 

включва и информация относно ограничителните мерки, 
наложени на обвиняемия.

4.   След пресконференция за развитието на дадено 
разследване, журналистите искат повече информация 
за случая, който се радва на значително обществено 
внимание и е широко отразяван от медиите. Какво 
бихте направили?

а. Бихте предоставили информация „извън протокола“, като 
помолите журналистите да не ви посочват като източник.

б. Бихте преценили дали подобна информация може да послужи 
за добавянето на контекст към изявленията за пресата и 
бихте изпратили писмен отговор след като се консултирате 
с висшестоящия си ръководител или служителя за връзки с 
обществеността във Вашата институция.

в. Няма да обърнете внимание на искането и ще препратите 
журналистите към това, което вече е казано на 
пресконференцията, тъй като от тях не се очаква да искат друга 
информация извън официалните изявления.

г. Бихте преценили дали обществеността би била заинтересована 
да узнае подобна допълнителна информация и бихте разкрили 
толкова подробности, колкото е необходимо, за да покажете 
развитието на разследването.

б. Данни, които могат да доведат до разкриване на самоличността, 
са данните, използвани за идентифициране на лицето по време на 
производството.

в. Всякакви данни могат да доведат до разкриване на самоличността; 
включително, но не само лични данни.

г. Данни, които могат да доведат до разкриване на самоличността, се 
състоят само от уникални идентификатори, които пряко разкриват 
самоличността на лицето (например пръстови отпечатъци и номер 
на документ за самоличност).
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6.   Какви снимки от заседанията за постановяване на 
мярка за неотклонение „задържане под стража“ и 
обжалването ѝ (в досъдебното производство) не следва 
да бъдат публикувани на институционални уебсайтове 
и профили в социални медии?

а. Снимки на празната съдебна зала преди или след заседанието.
б. Снимки на адвоката на задържаното лице.
в. Снимки, на които се виждат лицата на съдии, прокурори и други 

служители.
г. Снимки, на които се вижда лицето на задържания.

7.   Кое от следните твърдения описва най-подходящото 
поведение на съдиите в наказателни дела, обект на 
силен медиен интерес?

а. Няма голяма разлика между обикновените случаи и тези, обект на 
силен медиен интерес. Безпристрастността на съдиите не може 
да бъде повлияна от медиите или от обществените очаквания за 
изхода от делото.

б. Съдиите следва да обръщат специално внимание на медийните 
публикации, свързани с делото, за да се информират за 
общественото мнение.

в. Делата, обект на силен медиен интерес, изискват съдията да се 
появява в медиите по-често, за да убеди обществеността, че ще 
вземе справедливо решение.

г. За препоръчване е появите в медиите, както и получаваната 
информация за обществените възприятия относно вината на 
подсъдимия, да се сведат до минимум.

5.   В кои случаи принципът, че публичните органи не 
следва да представят заподозрените или обвиняемите 
лица като виновни в публични изявления, не се 
прилага?

а. По време на процеса, защото делото се изпраща в съда, когато 
са налице достатъчно доказателства, за да се предположи, че 
обвиняемият е виновен.

б. Когато лицето е било осъждано преди това, защото принципът се 
прилага само за извършителите на престъпление за пръв път.

в. Няма изключения от този принцип.
г. Когато извършеното престъпление се отличава с особено 

висока степен на обществена опасност, например в случаите на 
престъпления, свързани с тероризъм.
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8.   Попълнете празното място с верния отговор: „Каненето 
на медии в полицейското управление, за да снимат 
арестувано лице, е признато от Европейския съд по 
правата на човека за „...“?

а. Основен елемент от свободата на печата.
б. Нарушение на правото на личен и семеен живот.
в. Нарушение на правото на човек да не се самоуличава.
г. Допустимо при наказателни дела, които включват известни 

личности.

9.   Когато правите изявления пред медиите относно 
наказателно дело, включващо публична личност 
като заподозрян или обвиняем за леко престъпление, 
допустимо ли е да разкриете самоличността ѝ в 
досъдебната фаза?

а. Да, защото това може да има превантивен ефект върху обществото 
като цяло.

б. Да, защото правото на неприкосновеност на личния живот не се 
прилага за публичните личности.

в. Да, но само ако престъплението е пряко свързано с ролята на 
обвиняемото лице в обществения живот.

г. Не, публичните личности имат същото право на зачитане на 
личния им живот както всеки друг.

10.   Изберете кое от следните публични изявления 
най-добре отговаря на стандартите за разкриване 
на информация от органите на наказателното 
правосъдие?

  a.    24-годишен мъж от Варна е обвинен в изнасилване при 
отегчаващи вината обстоятелства. Арестуваният мъж е от ромски 
етнос и живее в местното гето „Максуда“, където на 25 февруари 
2021 г. е била изнасилена 19-годишна жена. Обвиненият има 
криминално досие. Осъждан е през април 2013 г. на осем месеца 
лишаване от свобода за хулиганство. През май 2014 г. отново е 
осъден на още четири месеца затвор за трафик на наркотици. 
През 2015 г. е осъден на една година лишаване от свобода за, 
наред с други престъпления, трафик на наркотици.
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б. Прокурорът на Каляри повдигна обвинение срещу 54-годишната 
Т.Х. за контрабанда на мигранти. Т.Х. е мюсюлманка и има 
пакистанско гражданство. Има доказателства, че жената е 
улеснила незаконното влизане на поне петнайсетина мигранти, на 
възраст между 7 и 65 години, през брега на Куарту Сант’Елена.

в. Провинциалният съд в Мюнхен осъди мъж на около 30 години 
на доживотен затвор за убийство, измъчване, изнасилване и 
сексуално нападение.

г. На 4 март 2021 г. Националната полиция арестува министъра на 
културата Глория Хуарес за злоупотреба с публични средства и 
подправяне на официални документи. Престъплението засяга 
присвояване на средства от Централния фонд за култура. 
Глория Хуарес е задържана под стража за 72 часа, докато тече 
разследването на предполагаемите управленски и финансови 
нередности и фалшификации.
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За медиите

1.   Кой от следните видове информация е от обществен 
интерес?

а. Информацията, която аудиторията Ви най-много харесва.
б. Информацията, която смятате, че е интересна на аудиторията.
в. Информацията, която насърчава обществената безопасност.
г. Всяка информация, публикувана в медиите.

2.   Когато трябва да отразите информация за 
високопоставен служител, обвинен в злоупотреба с 
обществени средства, можете ли да посочите името на 
това лице?

а. Не, защото презумпцията за невиновност се прилага еднакво за 
всички заподозрени и обвиняеми лица.

б. Не, защото това би било нарушение на неприкосновеността на 
личния живот на това лице.

в. Да, защото неприкосновеността на личния живот е защитена в по-
малка степен, ако лицето е публична личност.

г. Да, защото презумпцията за невиновност не се прилага по 
отношение на публични личности.

Тест 1

3.   Очевидец на въоръжен грабеж, когото интервюирате, 
признава, че е познавал заподозрения като дете, 
когато той е тормозел съучениците си в училище. Ще 
включите ли тази част, когато публикувате интервюто?

а. Не, защото тя няма връзка с престъплението. Подобно отразяване 
изгражда отрицателна представа за заподозрения и може да 
създаде предубеждения у обществото и правосъдните органи.

б. Да, защото тази информация добавя стойност към профила на 
заподозрения за извършител.

в. Да, защото аудиторията обича да чува подобни истории.
г. Не, защото информацията не е потвърдена.

Проверете верните отговори на стр. 85
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4.   Не се препоръчва публикуването на информация, която 
може да доведе до разкриване на самоличността на 
заподозрения или обвиняемия, ако самоличността 
им не е официално оповестена от органите. Кои от 
следващите данни, според Вас, не водят до разкриване 
на самоличността и могат да бъдат публикувани?

а. Полът и възрастта на лицето (например 37-годишен мъж).
б. Информация за семейството на лицето (например син на 

бизнесмен и банкова чиновничка).
в. Информация относно бившата или настоящата месторабота на 

лицето (например бивш служител на фармацевтична компания, 
понастоящем застрахователен брокер).

г. Информация относно здравето на лицето (например то наскоро е 
претърпяло сърдечна операция).

5.   Полицията е арестувала лице, заподозряно в 
приготовление на терористично нападение. Знаете 
кой е заподозреният и къде живее, но нищо от тази 
информация не е разкрито официално. Какво ще 
публикувате?

а. Пълното име на заподозрения, защото терористичните нападения 
са въпрос от обществен интерес.

б. Пола, възрастта, етническия произход и постоянния адрес на 
подозрения, защото тази информация не може да доведе до 
разкриване на самоличността на лицето.

в. Пола и възрастта на заподозрения.
г. Нищо, защото няма официална информация за самоличността на 

арестуваното лице.
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6.   Коя снимка бихте избрали, за да илюстрирате 
новинарска статия за ареста на лице, заподозряно в 
участие в побой, в който са били наранени две деца?

а. Заподозреният с белезници, ескортиран до полицейска кола, 
където полицай натиска главата му, за да го вкара в колата.

б. Заподозреният седи в полицейска кола, гледайки уплашено 
тълпата отвън.

в. Паркираната полицейска кола без разпознаваеми лица.
г. Заподозреният, който влиза в полицейския участък, плачейки.

7.   Получавате видеозапис, на който се виждат две 
очевидно непълнолетни лица, които се бият на 
улицата. Лицата им се виждат ясно. Ако решите да 
включите инцидента в новинарската си емисия, какво 
бихте направили?

а. Ще покажете цялото видео без промени, за да запазите 
автентичността му.

б. Ще покажете видеото като замъглите лицата на биещите се.
в. Ще покажете видеото, като замъглите лицата на биещите се и 

прибавите предупреждение за притеснително съдържание.
г. Ще информирате за инцидента, без да излъчвате видеото.

8.    Според Вас коректно ли представя арестуваното лице 
следната публикация:  

„Рецидивист ограбва 100 000 евро от къща във Виена. 

34-годишен жител на Гринцинг е задържан, след като 
е откраднал 100 000 евро от частен дом, съобщава 
виенската полиция.”

а. Да, защото името на лицето не е публикувано.
б. Да, защото оповестените подробности не позволяват да бъде 

разкрита самоличността на заподозряното лице.
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9.   Отразявате дело от висок обществен интерес, 
включващо известен артист. Имате достъп до 
съдебната зала, но не ви е разрешено да записвате 
заседанието. Кое е най-подходящото нещо, което може 
да направите в този случай?

а. Да снимате съдебната зала, така че присъстващите да не се виждат.
б. Да направите аудиозапис, за да сте сигурни, че сте регистрирали 

всичко казано.
в. Да си водите бележки и да напишете публикацията си по тях.
г. Да говорите с другите хора в залата, за да получите повече 

информация за подсъдимия или за делото.

в. Не, лицето е описано като виновно и това е затвърдено 
допълнително от споменаването на предишните му присъди.

г. Не, след като лицето е арестувано, новините следва да предоставят 
повече данни по случая.

10.   Лице, което е било обвинено в убийство, но след 
това е оправдано, иска да премахнете статиите, 
които сте публикували онлайн по време на процеса. 
Лицето твърди, че се опитва да си намери работа и да 
изгради наново живота си, но няколко работодатели 
вече са отхвърлили кандидатурата му, след като 
са попаднали на публикации за делото, които не 
споменават нищо за крайния му резултат. Какво бихте 
направили?

  а.   Ще изтриете статиите.
  б.   Ще актуализирате статиите с информация за изхода от процеса.
  в.    Няма да промените нищо в статиите, те са описвали коректно 

хода на производството.
  г.    Ще публикувате нова статия, която информира специално за 

изхода от процеса.
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1.   Правото на информация и свобода на изразяване на 
мнение, от една страна, и правото на неприкосновеност 
на личния живот и презумпцията за невиновност, 
от друга, често влизат в конфликт при отразяването 
на наказателни дела. В кой от следващите случаи 
правото на информация надделява над правото 
на неприкосновеност на личния живот и може да 
публикувате името на заподозряно или обвиняемо 
лице, дори ако органите не са разкрили името 
официално?

а. Братът на високопоставен политик е обвинен в кражба на кола.
б. Известен артист, 16-годишен, е обвинен в притежание на 

наркотици.
в. Кметът на малък град е обвинен във вземане на подкупи в замяна 

на издаване на разрешителни за строеж.
г. Петнайсетгодишно момче е арестувано по подозрение в съучастие 

в подготовката на терористичен акт.

2.   Органите не са разкрили никаква официална 
информация за случай, който искате да отразите, 
но сте научили от неофициални източници някои 
подробности за инцидента и предполагаемия 
извършител. Какво бихте публикували?

а. Нищо, докато органите официално не разпространят 
информацията.

б. Само информация, която е била проверена, потвърдена и 
не включва данни, които могат да доведат до разкриване на 
самоличността на лицето.

в. Всичко, което може да се сметне за предоставено от доверен 
източник, дори ако не е официален.

г. Всички факти и лични мнения, които могат да се намерят, защото 
обществеността има правото да бъде информирана.

Тест 2 Проверете верните отговори на стр. 89
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3.   Кой от следните участници в наказателното 
производство може да бъде разглеждан като източник 
на официална информация по делото??

а. Свидетелите.
б. Адвокатът на обвиняемия.
в. Прокурорът.
г. Вещите лица.

4.   Адвокатът на заподозряно лице иска от Вас да 
интервюирате детето на клиента му, което може 
да сподели нова информация за престъплението в 
подкрепа на невиновността на родителя си. Какво 
бихте направили?

а. Ще се съгласите да проведете интервюто, защото обществеността 
има право да знае всички подробности по случая.

б. Ще се съгласите да проведете интервюто при условие, че то ще се 
осъществи в присъствието на адвоката или на друг възрастен член 
на семейството на детето.

в. Отказвате да проведете интервюто, защото не е уместно децата 
да бъдат намесвани и излагани на вниманието на аудиторията във 
връзка с наказателни дела срещу родителите им.

г. Отказвате да проведете интервюто, защото на детето не може да се 
има доверие заради възрастта му и заради емоционалната връзка с 
родителите му.

5.   Полицията съобщава, че е арестувала двама души за 
грабеж на местен магазин. Продавачът твърди, че 
макар крадците да са били маскирани, той смята, че 
са членове на местна банда. Друг член на бандата, 
когото познавате, Ви казва, че не знае кой или за какво 
е бил арестуван, но от неговата банда само двама души 
посещават този магазин, защото са имигранти и това 
е единственото място в града, където се продават 
продукти от тяхната страна. Какво ще публикувате, за 
да отразите случая?
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а. Полицията е арестувала двама души за грабеж на магазин, 
извършителите са имигранти от местна банда. 

б. Полицията е арестувала двама души за грабеж на магазин, 
продавачът заявява, че двамата са имигранти от местна банда.

в. Полицията е арестувала двама души за грабеж на магазин, 
продавачът заявява, че двамата извършители вероятно са членове 
на местна банда.

г. Двама имигранти от местна банда са ограбили магазин, полицията 
ги арестува.

6.   За коректно спазване на презумпцията за невиновност, 
се препоръчва да не разкривате самоличността на 
заподозряното или обвиняемото лице, преди да го 
направят съответните органи. На какъв етап според Вас 
може да разкриете самоличността на лицето?

а. Когато обвиняемият е задържан под стража, защото задържането 
се налага, когато са налице достатъчно доказателства, че лицето е 
виновно.

б. Когато започва съдебният процес, защото съдебните процеси 
са публични и самоличността на подсъдимия вече не е обект 
на правилата за поверителност, приложими към досъдебното 
разследване.

в. Когато обвиняемото лице прави самопризнание, без значение на 
какъв етап от производството, защото това означава, че вече не е 
защитено от презумпцията за невиновност.

г. След окончателното произнасяне на съда и публичното му 
оповестяване, защото до този момент обвиняемият се смята за 
невинен.
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7.   Бихте ли публикували следното: „Въпреки че 
полицията все още не е назовала заподозрените, трима 
свидетели потвърдиха, че дамата е била убита от двама 
местни младежи на име Стивън и Дани“?

а. Да, защото трима души са потвърдили информацията.
б. Да, защото е необходимо обществеността да бъде предупредена за 

тези хора, които живеят в района.
в. Не, защото за спазване на презумпцията за невиновност, тези 

две лица не следва да бъдат обявявани за виновни преди това да 
направи съдът.

г. Не, защото не се споменават фамилните им имена.

8.   Кое от следните съобщения представя коректно 
информацията, че мъж е бил обвинен в шофиране под 
въздействието на алкохол и причиняване на сериозно 
пътно-транспортно произшествие?

а. Саня Радич, на 37 г., поема отговорност за шофиране под 
въздействието на алкохол и причиняване на щети за милиони.

б. Саня Радич, на 37 г., е изправен пред съда за причиняване на 
сериозно пътно-транспортно произшествие след употреба на 
алкохол.

в. 37-годишен мъж е изправен пред съда за шофиране под 
въздействието на алкохол и причиняване на щети в размер на 1,5 
милиона. Бил е придружаван от жена си Диана и двете им деца 
Хелена и Златан.

г. Пияният хърватин, който причини голяма катастрофа, отива на 
съд.

9.   По време на процеса, на кой етап е уместно да попитате 
съдията каква ще бъде присъдата?

а. На всеки, защото съдията винаги може да промени мнението си и 
да издаде различна присъда.

б. След като са представени всички доказателства и изходът от 
делото би следвало да е ясен.

в. След като обвиняемият е направил признание.
г. Не можете да питате съдията за изхода на делото преди 

произнасянето на присъдата, защото ще нарушите презумпцията за 
невиновност на подсъдимия.
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10.   Наказателно дело от голям интерес завършва 
с оправдателна присъда. Какъв би бил най-
подходящият начин да отразите новината?

  а.    Да информирате за изхода, включително за мотивите за 
оправдателната присъда, и да направите обобщение на целия 
случай заедно с популярните версии, разпространени в 
публичното пространство.

  б.    Да информирате накратко относно присъдата, тъй като всичко 
друго вече е било казано по време на предишните фази.

  в.   Да вземете подробно интервю от адвоката на оправданото лице.
  г.    Такива новини не следва да се отразяват в медиите, тъй като 

съдебното решение е публично и всеки може да го прочете.
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Crime reporting To authorities

ОТГОВОРИ

За органите

Тест 1 1.   В случаи от обществен интерес, може ли представители 
на медиите да бъдат поканени да присъстват по време 
на процесуално-следствени действия в досъдебната 
фаза?

г.   Не, тъй като принципът на поверителност не позволява медиите 
да присъстват при извършването на процесуално-следствени 
действия.

2.   Какъв вид лична информация за заподозрения/
обвиняемия е уместно в нормална ситуация да бъде 
разкрита по време на ареста?

б.   Възраст, пол, местожителство, вид престъпление.

За разлика от съдебната фаза, която е публична, досъдебната фаза по принцип 
е поверителна. Преди случаят да стигне до съда, не са налице достатъчно 
доказателства, които да водят до обосновано предположение, че заподозряното 
или обвиняемото лице е извършило престъплението. Присъствието на медиите 
при извършване на процесуално-следствени действия, дори ако заподозреният 
или обвиняемият е там, крие риск от разкриването на чувствителна информация 
която, ако бъде публикувана, може да бъде изтълкувана неправилно в ущърб на 
това лице, като така повлияе на презумпцията за невиновността им.

През досъдебната фаза следва да се решава на базата на всеки отделен случай 
каква информация би могла да доведе до разкриване на самоличността на лицето. 
Съчетанието от възраст, пол, местожителство и вида извършено престъпление 
може да се използва като балансиран подход, тъй като то предоставя достатъчна 
информация за заподозряното или обвиняемото лице, като в същото време тя е 
достатъчно обща, за да предотврати идентифицирането му от обществеността.
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Макар принципът на поверителност да е водещ в досъдебното производство, 
което предполага задължението да се запази анонимността на заподозрени и 
обвиняеми лица, в някои случаи е допустимо да се разкрие тяхната самоличност. По 
принцип националното законодателство предвижда обстоятелствата, при които 
е позволено разкриване на името на заподозрения или обвиняемия, например 
при дела от обществен интерес. Правото на ЕС предвижда, че самоличността на 
предполагаемия извършител може да бъде разкрита, ако това служи на законна 
цел като проследяване на беглец, престъпления, от които са засегнати повече 
хора, например екологични престъпления и др.

3.   Следва ли самоличността на заподозряното или 
обвиняемото лице да бъде разкривана в досъдебната 
фаза?

в.   Не, освен ако по изключение не съществуват причини тя да се 
разкрие.

4.   Разкриването на изображения – снимки и видеозаписи 
– на какво не е допустимо по време на разследването?

в.   Снимки, на които се вижда лицето на заподозряното или 
обвиняемото лице, взети от профила им в социална медия.

Разпространението на снимки и видеозаписи е допустимо, когато служи на законна 
цел на разследването, обикновено предвидена от закона. Разпространението на 
снимки и видеозаписи, качени в лични профили в социални медии, обаче може 
да бъде намеса в личния живот на хората.

5.   Заподозряно/обвиняемо лице е задържано под 
стража. Разкриването на каква информация е уместно 
при оповестяване на решението за задържане пред 
обществеността?

а. Видът престъпление и причината за задържането под стража, 
придружени с ограничено количество лична информация като 
възраст и инициали.
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Публичните органи следва да предоставят редовна и актуална информация 
относно наказателния процес. Заседанията за налагане на мярка за неотклонение 
„задържане под стража“ са част от досъдебното производство, следователно 
водещ принцип е поверителността. Ето защо не следва да се предоставят никакви 
данни за обвиняемия, които биха довели до разкриване на самоличността му. 
Описанието на личните му характеристики е субективно и може да бъде просто 
лично мнение, което го представя в негативна светлина. Допустимо е да се 
изнася ограничено количество лични данни, което да не позволява разкриване на 
самоличността, вида престъпление и причината за задържането (не основанията, 
представени в съда) като риск да се напусне страната, обосновани опасения, че 
поведението на обвиняемото лице може да застраши нормалното протичане на 
наказателния процес или други. 

6.   Журналист подготвя репортаж относно приключило 
наказателно дело, което е привлякло значително 
обществено внимание. Поканени сте да вземете 
участие в работата по него и да споделите мнението 
си в качеството си на служител в системата на 
наказателното правосъдие. Какво трябва да имате 
предвид, когато отговаряте на поканата?

г.   След приключването на дело, независимо от вида на 
окончателната присъда, на публичните органи е позволено 
да го коментират в репортажи и филми, при условие, че не 
споделят лични подробности относно лица, които не са пряко 
свързани със случая, например роднините на съденото лице и 
подробности от личния им живот, които нямат отношение към 
историята.

След като делото е приключило и присъдата е приведена в изпълнение, е 
допустимо публичните органи, които са участвали в професионалното си 
качество, да споделят повече подробности за наказателното производство. 
Това може да укрепи прозрачността на националната система за наказателно 
правосъдие и да доведе до нарастване на публичната осведоменост за това 
как на практика функционира системата. Информацията, която споделяте, 
в каквото и да било развлекателно предаване или публикация след процеса, 
следва да засяга само случая и наказателния процес. Не следва да коментирате 
никакви факти относно личния живот на подсъдимия, личността му и трети 
лица, които нямат връзка с конкретния процес. Изказът ви следва да бъде 
уравновесен и почтителен и в случай на осъдителна, и в случай на оправдателна 
присъда.
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7.    Може ли информацията, публикувана на уебсайт или 
профил в социална медия на дадена институция, 
да бъде цитирана като информация от официален 
източник?

г.   Да, и заради това тя трябва да отговаря на приложимите 
стандарти.

8.   На какъв етап от наказателното производство се 
препоръчва да говорите с медиите неофициално и 
„извън протокола“?

г.   През никоя от фазите на досъдебното производство.

Онлайн каналите за комуникация са добър начин медиите и обществеността 
да бъдат информирани за работата на системата за наказателно правосъдие. 
Медиите обаче смятат уебсайтовете и профилите в социални медии на 
институции за официални източници на информация, така че те трябва изцяло 
да съответстват на професионалните стандарти и етичните принципи.

Разговори „извън протокола“ следва да бъдат избягвани през цялото наказателно 
производство. Имайте предвид, че думите Ви могат да бъдат цитирани като от 
„анонимен източник“ или „източник, близък до разследването“. Пристрастен 
език и разкриването на информация за личния живот на заподозряното или 
обвиняемото лице, разследването, доказателствата или други въпроси, които 
биха могли да бъдат от интерес за медиите, могат да се тълкуват по начин, 
който намеква за вина или води до предварително осъждане в обществената 
сфера. Ето защо коментарите „извън протокола“ следва да бъдат избягвани с 
цел ненакърняване на презумпцията за невиновност и правото на справедлив 
процес. В идеалния случай следва да бъде предоставяна само официална 
информация.
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Разкриването на записи от камери за видеонаблюдение на потенциални 
заподозрени или свидетели или снимки на доказателства и (части от) 
местопрестъплението е оправдано за полицейски цели. Тези процедури 
като правило са добре уредени в националното законодателство. Преди 
публикуването на подобни изображения се уверете, че сте се запознали със 
съответното законодателство, както и че сте се консултирали със служителя за 
връзки с обществеността на Вашата служба, ако има такъв.

9.   В досъдебната фаза на наказателното производство 
публикуването на снимки и видеозаписи от 
местопрестъпленията, на доказателствата 
и заподозрените е допустимо, ако служи на 
законосъобразна цел и е пропорционално, тоест за 
целите на разследването. Кой от следните варианти не 
може да се сметне за законосъобразна цел?

в.  Публични искания за повече информация.

10.   15-годишно момче, Салим Бебек, е арестувано и 
обвинено в убийството на 14-годишно момче на име 
Родриго Перес. Двете момчета са посещавали едно и 
също училище и свидетели твърдят, че са ги видели 
заедно малко преди инцидента. Инцидентът се е 
случил в парка на малкия град Лесера, Сарагоса, 
с население от около 600 души. Салим Бебек 
произхожда от семейство на мигранти от Сирия. 
И двамата му родители работят в местната обувна 
фабрика. Като публичен орган, кое от следните 
изявления намирате за най-подходящо да бъде 
публикувано в съобщение до пресата? 

  в.    На 26 март 2022 г., около 14:30 ч., полицията арестува 
заподозрян за убийството на 14-годишно момче, което 
беше открито мъртво в местния парк в Лесера, Сарагоса. 
Задържаният младеж е момче на 15 години. Разследването 
продължава.
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Особено внимание следва да се отделя, когато се разкрива информация 
за деца, замесени в наказателни производства. Никакви данни, които биха 
позволили разкриване на самоличността на заподозряното или обвиняемото 
дете, нито пряко, нито косвено, не следва да бъдат предоставяни. Това включва 
информация за родителите на детето, училището, етническата принадлежност. 
Препоръчва се поверителност и по отношение на самоличността на децата 
жертви. Нещо повече, обстоятелството, че престъплението е било извършено 
в малка общност, поставя допълнителното изискване да се представят само 
факти, при това ограничени, тъй като идентифицирането на лицата е по-лесно 
в малки общности.

1.   Свободата на изразяване на мнение позволява ли на 
служителите в системата на наказателното правосъдие 
да публикуват в личните си профили в социалните 
медии информация за случаи, по които понастоящем 
работят, ако случаят е нашумял?

г.   Не, служителите в системата на наказателното правосъдие 
следва да се въздържат от коментари по висящи дела.

Тест 2

Като общо правило, публичните органи следва да избягват да постват 
информация относно наказателни дела, по които работят или да ги коментират 
в лични профили в социални медии или блогове, поне докато случаят не е 
приключил.

2.   Кое от следващите твърдения е вярно?

в.    Всякакви данни могат да доведат до разкриване на 
самоличността; включително, но не само лични данни.

Данни, които могат да доведат до разкриване на самоличността, са всички 
типове информация, които поотделно или заедно, могат пряко или косвено да 
доведат до разкриване на самоличността на дадено лице. Това включва, без да 
се ограничава до:

•  Имена 
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•  Възраст 
•  Етническа принадлежност
•  Пол
•  Град или щат/провинция на пребиваване
•  Професия или занимание
•  Длъжност или титла
•  Медицински досиета
•  Номер на лична карта, паспорт, номер на банкова сметка и т.н.
•  Имейл адрес, профил в социална медия 

3.   Разпространението на изображения на обвиняеми 
лица с белезници допринася ли за нарушаване на 
презумпцията за невиновност?

б.  Да, защото създава за лицето представа за виновен.

Визуалното представяне на лице с белезници може да е въздействащо и да 
му изгради негативен образ на „виновен в престъпление“, което на свой ред 
подкопава презумпцията за невиновност от гледна точка на обществото. 
Европейският съд по правата на човека е приел решение, което счита излагането 
на подсъдимите в стъклена кабина на показ, станал чрез медиите публичен, 
като „унизително отнасяне“ и нарушаване на правото на справедлив процес. 
В досъдебната фаза представянето на заподозрените и обвиняемите лица 
като подложени на ограничителни мерки може да доведе до предварително 
осъждане в очите на обществеността и да урони престижа и репутацията 
на евентуално невинни хора. Ако снимка на човек, на когото са наложени 
физически ограничения, стане публично достояние, тя следва да бъде поне 
надлежно анонимизирана.
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4.   След пресконференция за развитието на дадено 
разследване, журналистите искат повече информация 
за случая, който се радва на значително обществено 
внимание и е широко отразяван от медиите. Какво 
бихте направили?

б. Бихте преценили дали подобна информация може да послужи 
за добавянето на контекст към изявленията за пресата и 
бихте изпратили писмен отговор след като се консултирате 
с висшестоящия си ръководител или служителя за връзки с 
обществеността във Вашата институция.

В случаи от голям интерес медиите вероятно ще настояват органите да 
споделят повече за случая, върху който работят. Ако установите необходимост, 
може да изпратите писмени уточнения или допълнителна информация до 
медиите. Тази информация може да добави контекст към изявленията пред 
пресата или да обясни чувствителни въпроси. Подобен подход може да бъде 
добро средство за сътрудничество между органите и медиите.

5.   В кои случаи принципът, че публичните органи не 
следва да представят заподозрените или обвиняемите 
лица като виновни в публични изявления, не се 
прилага?

в.  Няма изключения от този принцип.

Чл. 4 от Директива (ЕС) 2016/343 относно укрепването на някои аспекти 
на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на 
съдебния процес в наказателното производство предвижда задължението за 
държавите членки и за публичните органи да не представят заподозрените 
или обвиняемите лица като виновни в публични изявления и в съдебни 
решения, различни от тези за вината. Няма обстоятелства, при които това 
правно задължение да отпада, както се потвърждава и от съдебната практика 
на Европейския съд по правата на човека.
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6.   Какви снимки от заседанията за постановяване на 
мярка за неотклонение „задържане под стража“ и 
обжалването им (в досъдебното производство) не 
следва да бъдат публикувани на институционални 
уебсайтове и профили в социални медии?

г.  Снимки, на които се вижда лицето на задържания.

7.   Кое от следните твърдения описва най-подходящото 
поведение на съдиите в наказателни дела, обект на 
силен медиен интерес?

г.   За препоръчване е появите в медиите, както и получаваната 
информация за обществените възприятия относно вината на 
подсъдимия, да се сведат до минимум.

Принципът на поверителност е водещ в досъдебната фаза на наказателното 
производство освен ако не са налице обстоятелства, предвидени от закона, 
които да позволяват разкриване на самоличността на обвиняемите. Във връзка 
с това публикуването на снимки, на които се вижда лицето и се разкрива 
самоличността на задържаното лице, не е допустимо с цел зачитане на 
презумпцията за невиновност.

Изследванията показват, че в процеси, обект на силен медиен интерес, 
съдиите могат да бъдат повлияни, макар и несъзнателно, да отсъждат съгласно 
обществените очаквания. Ето защо съдебните органи следва да бъдат още 
по-внимателни, за да поддържат безпристрастността на съда. В идеалния 
случай следва да бъдете информирани само за важни новини и да сведете 
до минимум потреблението на медии, социални медии и други платформи, 
които позволяват дискусии по случая сред широката общественост. Съдебните 
органи следва да се въздържат също и от публични изявления относно вината 
на подсъдимия преди официалното произнасяне на присъдата.
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В досъдебната фаза е прието по принцип, че самоличността на заподозрените 
и обвиняемите лица не следва да бъде разкривана. Съществуват изключения 
като участието на публична личност. Във всички случаи обаче, визуалното 
представяне на предполагаем престъпник като обект на унизително отнасяне 
следва да бъде избягвано. Това включва заснемането на лицата с белезници, в 
затворнически дрехи, в килия и по всякакъв друг начин, който може да създаде 
усещане, че са престъпници. Съществува съдебна практика на Европейския 
съд по правата на човека по въпроса.

8.   Попълнете празното място с верния отговор: „Каненето 
на медии в полицейското управление, за да снимат 
арестувано лице, е признато от Европейския съд по 
правата на човека за „...“.

б.   Нарушение на правото на личен и семеен живот.

9.   Когато правите изявления пред медиите относно 
наказателно дело, включващо публична личност 
като заподозрян или обвиняем за леко престъпление, 
допустимо ли е да разкриете самоличността ѝ в 
досъдебната фаза?

а. Да, защото това може да има превантивен ефект върху 
обществото като цяло.

Известните личности могат да бъдат назовавани, ако служат за модели за 
подражание. Животът на популярните хора по правило е в по-голяма степен 
изложен на показ, заради положението им в обществото; в много случаи по 
тяхно собствено желание. Допустимо е да се разкрива тяхната самоличност 
в случай на арест, ако това служи за цел на публичните дебати (в случаи 
на злоупотреба с публични средства или на шофиране под въздействие на 
алкохол). Следва да правите разграничение между даването на подробности 
за известни и за „обикновени“ хора, като се имат предвид последиците, които 
подобна информация може да окаже върху живота им.
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10.   Изберете кое от следните публични изявления 
най-добре отговаря на стандартите за разкриване 
на информация от органите на наказателното 
правосъдие.

г.      На 4 март 2021 г. Националната полиция арестува министъра на 
културата Глория Хуарес за злоупотреба с публични средства и 
подправяне на официални документи. Престъплението засяга 
присвояване на средства от Централния фонд за култура. 
Глория Хуарес е задържана под стража за 72 часа, докато тече 
разследването на предполагаемите управленски и финансови 
нередности и фалшификации.

Допустимо е да се разкрива името на обвиняемото лице само в особени 
случаи, например, ако е държавен служител или публична личност и когато 
престъплението е от обществен интерес, например злоупотреба с публични 
средства. По принцип в досъдебната фаза не е разрешено предоставянето 
на данни, които поотделно или заедно могат да доведат до разкриване 
на самоличността на заподозряно или обвиняемо лице. Разкриването на 
предишни осъждания следва да бъде избягвано, ако не е пряко свързано с 
делото. Лични характеристики, които могат да послужат като основание за 
дискриминация, включително, но не само етнос, раса , религия и гражданство 
не трябва да се споменават. Същевременно на обществеността следва да 
се предоставя достатъчно официална информация за актовете на съда и 
осъдените извършители, особено за тежки престъпления.
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За медиите

1.   Кой от следните видове информация е от обществен 
интерес?

в.  Информацията, която насърчава обществената безопасност.

2.   Когато трябва да отразите информация за служител 
на високо ниво, обвинен в злоупотреба с обществени 
средства, можете ли да посочите името на това лице?

в.    Да, защото неприкосновеността на личния живот е защитена в 
по-малка степен, ако лицето е публична личност.

Тест 1

Общественият интерес често се определя като „благосъстояние или 
благополучие на обществото“. Ето защо, информация от обществен интерес е 
всяка информация, която може да защити общността. Общественият интерес 
може да се отнася и до действия на държавни служители/длъжностни лица, 
които вземат решения по отношение на публични средства.

Правото на личен живот на публичните личности е защитено в по-малка 
степен. В някои случаи личните въпроси на публичните личности се смятат 
за публични, когато това служи на обществения интерес. Когато държавните 
служители/длъжностните лица действат в служебното си качество, това е 
въпрос от обществен интерес.

3.   Очевидец на въоръжен грабеж, когото интервюирате, 
признава, че е познавал заподозрения като дете, 
когато той е тормозел съучениците си в училище. Ще 
включите ли тази част, когато публикувате интервюто?

а. Не, защото тя няма връзка с престъплението. Подобно 
отразяване изгражда отрицателна представа за заподозрения и 
може да създаде предубеждения у обществото и правосъдните 
органи.
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4.   Не се препоръчва публикуването на информация, която 
може да доведе до разкриване на самоличността на 
заподозрения или обвиняемия, ако самоличността 
им не е официално оповестена от органите. Кои от 
следващите данни, според вас, не водят до разкриване 
на самоличността и могат да бъдат публикувани?

а. Полът и възрастта на лицето (например 37-годишен мъж).

Макар че може да сте получили информация, която изглежда вярна, тя не 
допринася за обективното описание на лицето. Тя е по-скоро фрагмент 
от живота му, случил се отдавна и няма никаква връзка със случая, който 
отразявате. Освен това, представена във връзка с наказателно разследване, 
тя може да го представя като виновно.

Данни, които могат да доведат до разкриване на самоличността, е всяка 
информация, която поотделно или в комбинация с друга, може да доведе 
до разкриване на самоличността на лицето. Колкото по-конкретна е дадена 
информация, толкова по-голям е шансът тя поотделно или заедно с друга, 
да доведе до идентифициране на лицето. Полът и възрастта са обширни 
категории и трудно биха били достатъчни за разкриване на нечия самоличност. 
Всякаква друга информация, макар и не конкретна, за личното, семейно и/или 
професионално положение на лицето стеснява значително кръга хора, към 
който принадлежи даденият човек и прави разкриването на самоличността 
му възможно, особено ако бъде съпоставена с други лесно достъпни публични 
данни.

5.   Полицията е арестувала лице, заподозряно в 
приготовление на терористично нападение. Знаете 
кой е заподозреният и къде живее, но нищо от тази 
информация не е разкрито официално. Какво ще 
публикувате?

в.   Пола и възрастта на заподозрения.
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Свързаните с тероризъм престъпления са въпрос от обществен интерес и 
обществеността има право да бъде информирана за тях. Тези престъпления 
обаче са заплаха за голям брой хора, така че полицията често действа по 
спешност преди да са събрани достатъчно доказателства. Разкриването 
на самоличността на заподозряно лице, преди да е получена официална 
информация, крие риск от публично опозоряване на невинен човек. 
Споменаването на етнически произход и адрес също не са уместни, защото 
могат да предизвикат безпричинен страх у хората, които живеят в района 
или да настроят обществеността срещу определена етническа група. Полът и 
възрастта са достатъчно общи характеристики, които могат да бъдат разкрити 
без опасност от отрицателни последици.

6.   Коя снимка бихте избрали, за да илюстрирате 
новинарска статия за ареста на лице, заподозряно в 
участие в побой, в който са били наранени две деца?

в.   Паркираната полицейска кола без разпознаваеми лица.

7.   Получавате видеозапис, на който се виждат две 
очевидно непълнолетни лица, които се бият на 
улицата. Лицата им се виждат ясно. Ако решите да 
включите инцидента в новинарската си емисия, какво 
бихте направили?

г.   Ще информирате за инцидента, без да излъчвате видеото.

Следва да избягвате да публикувате шокиращи кадри от местопрестъплението 
и снимки на заподозрени или арестувани хора с белезници или други средства 
за ограничаване на движенията им или в силно емоционални ситуации.

Следва да избягвате да публикувате какъвто и да било визуален материал с 
деца, без значение дали могат, или не да бъдат идентифицирани. Децата се 
ползват с най-висока степен на неприкосновеност на личния живот заради 
възрастта си и всяко прекомерно обществено внимание върху личността им 
може да има дълготрайни последици върху живота им.
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8.    Според вас коректно ли представя арестуваното лице 
следната публикация: 

     „Рецидивист ограбва 100 000 евро от къща във Виена.

      34-годишен жител на Гринцинг е задържан, след като 
е откраднал 100 000 евро от частен дом, съобщава 
виенската полиция.”

в.    Не, лицето е описано като виновно и това е затвърдено 
допълнително от споменаването на предишните му присъди.

Когато оповестявате предполагаема връзка на дадено лице с престъпление, 
уверете се, че използвате неутрален език, като съблюдавате презумпцията за 
невиновност. Споменаването на предишни арести или присъди за подобни 
или съвсем различни престъпления създава впечатлението, че е по-вероятно 
лицето да е извършило и това престъпление. Такива подробности описват 
лицето в негативна светлина, без да добавят стойност към информацията за 
конкретния инцидент.

9.   Отразявате дело от висок обществен интерес, 
включващо известен артист. Имате достъп до 
съдебната зала, но не Ви е разрешено да записвате 
заседанието. Кое е най-подходящото нещо, което може 
да направите в този случай?

в.   Да си водите бележки и да напишете публикацията си по тях.

Публичният достъп до процесите подлежи на известни правила. Снимки, 
аудио- и видеозаписи по време на заседанието обичайно могат да се правят 
само с разрешение на съдията. Уверете се, че спазвате реда в съдебната зала и 
зачитате неприкосновеността на личния живот на присъстващите.
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Премахването на новините по принцип нарушава правото на обществеността 
да знае какво се е случило в миналото. Негативната репутация на лицето не 
е резултат от статията, а от наказателното производство, което на практика 
се е състояло. В качеството си на журналист обаче е уместно да проследите 
делото до края и да отразите всички негови етапи по един и същи начин. 
За да информирате съответно обществеността е по-добре да измените и 
актуализирате вече публикуваните статии, вместо да публикувате нова, защото 
това ще намали риска читателите да не направят връзка между отделните 
публикации.

10.   Лице, което е било обвинено в убийство, но след 
това е оправдано, иска да премахнете статиите, 
които сте публикували онлайн по време на процеса. 
Лицето твърди, че се опитва да си намери работа и да 
изгради наново живота си, но няколко работодатели 
вече са отхвърлили кандидатурата му, след като 
са попаднали на публикации за делото, които не 
споменават нищо за крайния му резултат. Какво бихте 
направили?

  б.   Ще актуализирате статиите с информация за изхода от процеса.

1.   Правото на информация и свобода на изразяване на 
мнение, от една страна, и правото на неприкосновеност 
на личния живот и презумпцията за невиновност, 
от друга, често влизат в конфликт при отразяването 
на наказателни дела. В кой от следващите случаи 
правото на информация надделява над правото на 
неприкосновеност на личния живот и можете да 
публикувате името на заподозряно или обвиняемо 
лице, дори ако органите не са разкрили името 
официално?

в.   Кметът на малък град е обвинен във вземане на подкупи в 
замяна на издаване на разрешителни за строеж.

Тест 2
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2.   Органите не са разкрили никаква официална 
информация за случай, които искате да отразите, 
но сте научили от неофициални източници някои 
подробности за инцидента и предполагаемия 
извършител. Какво бихте публикували?

б.   Само информация, която е била проверена, потвърдена и не 
включва данни, които могат да доведат до разкриване на 
самоличността на лицето.

Оправдано е да се разкрива името на обвиненото лице, ако то е публична 
личност. Държавните служители или лицата, които боравят с публични 
средства, са по начало публични личности без значение каква позиция заемат. 
Приятелите и роднините им обаче не се смятат за публични личности, само 
защото имат близка или семейна връзка с тях. Адекватен критерий за определяне 
дали някой е публична личност е дали популярността му е резултат от негов 
собствен избор. Децата, от друга страна, подлежат на най-висока степен на 
закрила на личния им живот и разкриване на самоличността им без позоваване 
на официален източник не е уместно.

Публикуването само на факти, които не могат да бъдат оспорени в съда, може 
да Ви предпази от съдебни искове. Предположенията и мненията, независимо 
от плурализма Ви, могат да създадат пристрастия у обществеността и органите 
на наказателното правосъдие, както и да повлияят на разследването.

3.   Кой от следните участници в наказателното 
производство може да бъде разглеждан като източник 
на официална информация по делото?

в.  Прокурорът.

Служителите в органите на наказателното правосъдии (полицаи, прокурори, 
съдии) са единственият източник на официална информация по наказателни 
дела. Останалите участници в производството не следва да бъдат разглеждани 
като официални източници, защото те или са заинтересовани от изхода на 
делото (обвиняемото лице и адвоката му), или са обвързани от правилата за 
поверителност (свидетелите и вещите лица). 
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4.   Адвокатът на заподозряно лице иска от Вас да 
интервюирате детето на клиента му, което може 
да сподели нова информация за престъплението в 
подкрепа на невиновността на родителя си. Какво 
бихте направили?

в.   Отказвате да проведете интервюто, защото не е уместно децата 
да бъдат намесвани и излагани на вниманието на аудиторията 
във връзка с наказателни дела срещу родителите им.

Трябва да избягвате да излагате деца на прекомерно публично внимание дори 
когато това е в интерес на родителите им. Адвокатът не е държавен служител 
и е заинтересован от изхода на делото, така че присъствието му не гарантира 
защита на интереса на детето. Ако детето може да сподели нещо за случая, то 
вероятно ще бъде разпитано от компетентните органи. Второ интервю, този 
път за медиите, може да създаде допълнителни негативни емоции за детето.

5.   Полицията съобщава, че е арестувала двама души за 
грабеж на местен магазин. Продавачът твърди, че 
макар крадците да са били маскирани, той смята, че 
са членове на местна банда. Друг член на бандата, 
когото познавате, Ви казва, че не знае кой или за какво 
е бил арестуван, но от неговата банда само двама души 
посещават този магазин, защото са имигранти и това 
е единственото място в града, където се продават 
продукти от тяхната страна. Какво ще публикувате, за 
да отразите случая? 

в.   Полицията е арестувала двама души за грабеж на магазин, 
продавачът заявява, че двамата извършители вероятно са 
членове на местна банда.
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6.   За коректно спазване на презумпцията за невиновност, 
се препоръчва да не разкривате самоличността 
на заподозряното или обвиняемото лице преди 
съответните органи. На какъв етап според Вас може да 
разкриете самоличността на лицето? 

б.    Когато започва съдебният процес, защото съдебните процеси 
са публични и самоличността на подсъдимия вече не е обект 
на правилата за поверителност, приложими към досъдебното 
разследване.

Когато използвате различни източници, е важно коректно да посочвате коя 
информация от кой източник е предоставена. Смесването на информация от 
официални и неофициални източници може да бъде подвеждащо и да създаде 
впечатление, че цялата информация е от официален източник. Важно е също 
и ясно да се разграничат потвърдените факти (арестувани двама души) от 
непотвърдените (според продавача, членове на местна банда) и да се избягват 
непотвърдени предположения, основани само върху тълкуване (вероятно 
имигранти).

Презумпцията за невиновност се прилага докато обвиняемият не бъде признат 
за виновен с влязла в сила присъда. Дотогава не следва да бъде описван като 
„виновен“. Това не означава обаче, че самоличността му следва да не бъде 
разкривана, докато делото не приключи. Публичността на процеса означава, че 
обществеността и медиите имат възможност да присъстват на заседанията по 
делото и да отразяват това, което са наблюдавали, включително самоличността 
на обвиняемия.
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7.   Бихте ли публикували следното: „Въпреки че 
полицията все още не е назовала заподозрените, трима 
свидетели потвърдиха, че дамата е била убита от двама 
местни младежи на име Стивън и Дани“?

в.    Не, защото за спазване на презумпцията за невиновност, тези 
две лица не следва да бъдат обявявани за виновни преди това 
да направи съдът.

Съобщението не зачита презумпцията за невиновност и не следва да бъде 
публикувано. Споменаването на имената на лицата в комбинация с намеци 
за възрастта и местоживеенето им („местни младежи“) може да доведе до 
разкриване на самоличността им.

8.   Кое от следните съобщения представя коректно 
информацията, че мъж е бил обвинен в шофиране под 
въздействието на алкохол и причиняване на сериозно 
пътно-транспортно произшествие?

б.   Саня Радич, на 37 г., е изправен пред съда за причиняване на 
сериозно пътно-транспортно произшествие след употреба на 
алкохол.

Когато отразявате процес, следва да използвате безпристрастен език и да 
избягвате намеците за вина, подчертаване на етническата принадлежност на 
лицето или без необходимост да споменавате имената на други членове на 
семейството им, които не участват пряко в производството.
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9.   По време на процеса, на кой етап е уместно да попитате 
съдията каква ще бъде присъдата?

г.   Не можете да питате съдията за изхода на делото преди 
произнасянето на присъдата, защото ще нарушите 
презумпцията за невиновност на подсъдимия.

10.   Наказателно дело от голям интерес завършва 
с оправдателна присъда. Какъв би бил най-
подходящият начин да отразите новината?

  а.    Да информирате за изхода, включително за мотивите за 
оправдателната присъда и да направите обобщение на целия 
случай заедно с популярните версии, разпростарнени из 
публичното пространство.

Съдиите не бива да коментират публично възможния изход на дело преди да 
са произнесли окончателното си решение. Дори ако са правени коментари 
в този смисъл и сте научили за тях, тази информация не следва да става 
публично достояние, тъй като това ще наруши презумпцията за невиновност 
на обвиняемия, чието действие се простира до официалното произнасяне на 
присъдата.

Препоръчително е да се отразява изходът от наказателно дело с толкова 
подробности, колкото и другите етапи от производството. В тази фаза версиите 
могат да бъдат свободно коментирани без притеснения, че може да повлияят 
на процеса. Уверете се обаче, че ясно сте разграничили версиите, които 
са се оказали неверни, от реалната последователност на събитията. За да 
осъществите главната отговорност на медиите да информират обществеността, 
би следвало да обобщите целия случай, така че бъдещите читатели да могат да 
получат цялата информация на едно място.
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