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Този доклад е финансиран по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз.
Съдържанието на доклада представя гледната точка на неговите автори, които
единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по
който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.
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1. УВОД
Настоящите насоки целят да подпомогнат съдиите, прокурорите, полицейските
служители и адвокатите да съобщават по подходящ начин информация за
висящи наказателни дела на медиите или онлайн на своите уебсайтове, за да се
предотвратят нарушения на презумпцията за невиновност по отношение на
заподозрени и обвиняеми лица. В този кратък увод се обяснява въздействието
на медийното отразяване върху личния и социалния живот на заподозрените и
обвиняемите. Насоките предлагат набор от препоръки относно предоставянето
на информацията на общественосттапри спазване правата на заподозрените и
обвиняемите, както и указания за преценка на това какво означава лична
информация и как да се представи тя, без да се разкрива ненужно самоличността
на заподозрения или обвиняемия. Насоките съдържат препоръки и за това как
да се определи дали и кога разкриването на самоличността е оправдано, и
предлагат подходящ начин за предоставяне на информацията.
Разглежда се и въпросът за присъствието на медиите в наказателното
производство – кога е позволено да присъстват в съдебните зали и как да се
гарантира неприкосновеността на личния живот на заподозрения или
обвиняемия в такива случаи. В насоките са формулирани и препоръки към
практикуващите юристи и националните органи за това как да управляват
информацията онлайн, по-специално относно качването на съдържание
(включително снимки и видеоклипове), позоваването на източник,
модерирането на коментари и дискусии, осигуряването на актуализация на
информацията и кога и как да се ограничи или забрани достъпът до
информацията.
Съгласно член 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) „Βсеки
има право на неприкосновеност на личния и семейния си живот, на жилището и
на тайната на кореспонденцията“1. Както посочва Европейският съд по правата
на човека, понятието „личен живот“ трябва да се тълкува в широк смисъл и да
включва, наред с други неща, физическата и социалната идентичност 2, правата
на човека, свързани с личния му образ и репутация 3. По силата на този член от
Конвенцията подписалите я държави са длъжни да гарантират, в негативен и
позитивен смисъл, зачитането на личния живот на лицата.

1

Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by
Protocols, n. 11 and 14 and supplemented by Protocols n.1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16.
2 European Court of Human Rights, Pretty v. United Kingdom, No. 2346/02, 29 July 2002.
3 European Court of Human Rights, Axel Springer AG v. Germany, no. 39954/08, 7 February 2012.
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2. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА
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ИНФОРМАЦИЯТА
Европейската конвенция за правата на човека признава, че известна намеса в
личния живот на заподозрените и обвиняемите е присъща на наказателното
производство4. Действително, в Директива (ЕС) 2016/343 и Препоръка (2003)13
на Комитета на министрите на Съвета на Европа се предвижда като общо
правило, органите да информират обществеността и медиите за производствата,
които са от „обществен интерес или които са привлекли общественото
внимание“5. Това обаче не освобождава властите от задължението да
гарантират в максимална степен спазването на член 8 от ЕКПЧ. Когато разкриват
информация за наказателно производство, те трябва внимателно да преценяват
обществения интерес спрямо правото на неприкосновеност на личния живот на
засегнатите лица и степента на намеса, необходима за правилното провеждане
на разследването.
Следва да се има предвид, че разкриването на прекомерни подробности за
личния живот на лицето може да доведе, особено в случаи на голям медиен
интерес, до публично произнасяне на морални оценки за заподозрения или
обвиняемия. Тези паралелни преценки могат да повлияят на критериите на
съдиите или съдебните заседатели, което да застраши правото на справедлив
съдебен процес (провъзгласено в член 6 от Европейската конвенция за правата
на човека). Освен това те биха могли да наложат „допълнително“ наказание на
обвиняемия, което може да застраши постигането на успешна социална
реинтеграция на лицето.
Особено внимание заслужават онези елементи от личния живот на
заподозрения или обвиняемия, които са свързани с техните психо-физическа
цялост, полова идентичност, сексуална ориентация и сексуален живот 6, както и с
етническата им принадлежност и раса7. Разкриването на лични данни, свързани
с най-интимната сфера на субекта, е не само нарушение на правото му на личен
живот, но може да доведе до дискриминационно поведение, което да засегне
както самия обвиняем или заподозрян, така и останалите лица, които отговарят
на такава характеристика, обстоятелство или състояние.

4

European Court of Human Rights, Jankauskas v. Lithuania, no. 50446/09, 13 November 2017.
Council of Europe, Committee of Ministers (2003), RecommendationRec (2003)13 on the provision of information through
the media in relation to criminal proceedings, 10 July 2003.
6 European Court of Human Rights, Mikulićv.Croatia, no. 53176/99, 4 September 2002.
7 European Court of Human Rights, Ünal Tekeli v.Turkey, No. 29865/96, 16 February 2005.
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2.1 Проверете коя информация може да направи лицето
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разпознаваемо
В обхвата на личната информация, позволяваща идентифицарането на дадено
лице, обикновено се включват име и фамилия, възраст и пол. Наред с тези лични
данни обаче, други видове информация биха могли да доведат до
идентифициране на субекта, особено в комбинация с някои от изброените погоре лични данни, например:
•

Професия.

•

Трудова заетост, трудов стаж или място на работа.

•

Националност, етническа принадлежност или раса.

•

Район или местоживеене.

В днешно време значително количество лична информация е достъпна в
интернет – както качена от самите субекти, така и препратена от тях на трети
страни (например корпоративен уебсайт или записи за участие в спортни
събития). Това обстоятелство улеснява всеки потребител или журналист,
използвайки търсачка, да съпостави различните налични данни и да се опита да
идентифицира заподозрян или друго лице, участващо в наказателния процес.
Следователно, когато се разкрива информация за субектите, участващи в
наказателното производство, информацията трябва да се представя възможно
най-обобщено (т.е. за предпочитане е да се предлага информация за областта, а
не за района или общината, особено ако става дума за малки градове) и да взема
предвид възможната „триангулация на разкритата информация“, като се
провери, доколкото е възможно, дали съвкупността от различна информация
може да доведе до разкриване на самоличността на субекта чрез публични и
лесно достъпни източници.

2.2. Случаи, в които разкриването на самоличността на
заподозрения или обвиняемия е оправдано: Как следва да се
извърши това разкриване
В случай че информация, свързана с наказателното производство и със
заподозряното или обвиняемото лице, може и следва да бъде разкрита, то тя
трябва да се предоставя в съответствие със следните принципи:
•
Презумпцията за невиновност трябва да се спазва през цялото време, като
се избягва споменаването на заподозрения или обвиняемия по начин, който
внушава, че вината се предполага.
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•
Оповестената информация трябва да бъде предоставена по обективен
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начин, като се избягват оценки и преценки, и да бъде подкрепена
от фактите,
известни към момента.
•
Дори когато е оправдано разкриването на информация за обвиняемия,
техният личен живот и неприкосновеност на личния живот следва да бъдат
защитени във възможно най-голяма степен, като се избягва ненужното
разкриване на информация, свързана с особено чувствителни сфери, като
например семейното им положение, физическото или психическото им здраве
или тяхната полова идентичност, ориентация и сексуален живот.

2.3. Допустимо присъствие на медии в съдебните зали
Свободата на печата и свободната информация са основни елементи за
утвърждаването на плуралистично общество и на информирано и критично
обществено мнение, както и за улесняване прозрачността във функционирането
на публичните органи и институции, което е от съществено значение за здравето
на демократичните системи и за избягване на недоволството на гражданите.
Ето защо изглежда донякъде ясно, че медийното отразяване на наказателните
производства, особено на тези от особена важност, трябва да бъде гарантирано,
тъй като, по думите на Консултативния съвет на европейските прокурори,
„правосъдието трябва да се осъществява и да се вижда, че се осъществява“8.
Това отразяване обаче трябва да се извършва при надлежно спазване и зачитане
на правата на всички засегнати страни, като се започне от зачитането на
човешкото достойнство, гарантирано от член 1 от Хартата на основните права на
Европейския съюз. В коментара към Бангалорските принципи на Службата на
ООН по наркотиците и престъпността (общоприетите етични стандарти за
съдиите на държавите – членки на ООН, които са приложими и за представители
на другите магистратски професии в съдебната власт – бел. прев.), в същия
смисъл като Мадридските принципи за връзката между медиите и
независимостта на съдебната власт9, се обяснява, че медиите имат право да
събират и разпространяват информация, за да коментират действията на
правораздаването преди, по време и след съдебния процес, без да нарушават
презумпцията за невиновност. Това право може да бъде ограничавано само по
причини, изрично предвидени в законодателството на всяка държава, за да се
гарантира зачитането на правата на другите, като например правото на добро
име, или за да се защитят националната сигурност, общественият ред,
общественото здраве или моралът. 10

8

Consultative Council of European Public Prosecutors (2013) Opinion no.8, paragraph 30.
United Nations Office on Drugs and Crime (2013) Commentary to the Bangalore Principles.
10 International Commission of Jurists (1994), Madrid Principles on the Relationship between the Media and Judicial
Independence, 1 February 1994
9
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изискване да се разреши разкриването на информация от The
медиите,
когато
това
11
е строго необходимо за разследването или за обществения интерес . От друга
страна, достъпът до съдебните зали трябва да бъде разрешен на медиите и
журналистите без никаква дискриминация12, като за тях трябва да бъдат
запазени и определен брой места, което обаче не бива да представлява пречка
за останалите граждани да имат достъп до публичните заседания13.
Въпреки че достъпът до съдебната зала е гарантиран, излъчването на живо от
съдебната зала не е разрешено, освен в случаите, когато законът предвижда
друго14. В случай че орган на правосъдието дава пресконференция, на всички
медии следва да се осигури равен достъп, за да се гарантира плурализъм и
еднаквост на информацията, предоставяна на различните медии.
Пресконференцията следва да се проведе на място, което позволява достъп на
достатъчен брой журналисти, като се вземе предвид достъпността по отношение
на достатъчен брой места за паркиране или наличие на интернет връзка, както и
да и в подходящо време, което да позволи да се подготви публикуването на
информацията и да предостави възможност за задаване на въпроси, които да
получат ясни и точни отговори 15.
Във всеки случай при медийно отразяване на наказателни производства трябва
да зачита презумпцията за невиновност16, особено на тези, в които участват
съдебни заседатели или непрофесионални съдии, като се избягва
предоставянето на информация, която би могла да компрометира тяхната
безпристрастност17. По същия начин трябва да се защитава личният живот,
личните характеристики и образът на жертвите, особено при снемането на
показанията им – като страни или свидетели в процеса 18. Като цяло,
неприкосновеността на личния живот на обвиняемите, жертвите и свидетелите
трябва да се зачита по време на цялото производство 19 .
Следвайки тези принципи, Националната референтна служба за наказателно
правосъдие на САЩ20 препоръчва медиите да действат съгласно принципите на
търсене на истината и достоверността на информацията, както и на
11

Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016. Article 4.
Council of Europe, Committee of Ministers (2003) Recommendation Rec (2003)13 on the provision of information through
the media in relation to criminal proceedings, 10 July 2003. Principle 12.
13 Council of Europe, Committee of Ministers (2003), Recommendation Rec (2003)13 on the provision ofinformation through
the media in relation to criminal proceedings, 10 July 2003. Principle 13.
14 Council of Europe, Committee of Ministers (2003), RecommendationRec (2003)13 on the provision ofinformation through
the media in relation to criminal proceedings, 10 July 2003. Principle 14.
15 European Commission for the efficiency of Justice (2018) Guide on Communication With the Media and the Public for Courts
and Prosecution Authorities .
16 Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016.
17 Council of Europe, Committee of Ministers (2003) Recommendation Rec (2003)13 on the provision of information through
the media in relation to criminal proceedings, 10 July 2003. Principle 10.
18 Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards
on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA. Article 18.
19 Council of Europe, Committee of Ministers (2003) Recommendation Rec (2003)13 on the provision of information through
the media in relation to criminal proceedings, 10 July 2003. Principle 8.
20 National Criminal Justice Reference Service of the United States (2000) 2000 National Victim Addistance Academy. *
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минимизиране на вредите, като предлага следните специфични етични
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задължения:


Честно и обективно представяне на подробностите по въпроса,
като се балансира между задължението и правото на
информация и правото и нуждата на жертвата от неприкосновен
личен живот и конфиденциалност.



Уважение на личния живот на участниците, които са избрали да
общуват с пресата чрез представител или не желаят да общуват
с медиите.



Въздържане от публикуване на слухове за жертвата или
обвиняемия, както и факти, които не са надлежно проверени.



Непубликуване самоличността на жертви на сексуално
посегателство, деца жертви или жертви на преследване или
други действия, целящи да унижат и лицето.



Представяне на комуникацията по несензационен начин, без
намеса в живота на жертвата или членовете на нейното
семейство.
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3.ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА
ОНЛАЙН
3.1. Как да качите съдържанието
Информационната епоха откри широк спектър от възможности за
разпространение на информация с глобален обхват, включително споделяне и
публикуване на съдържание, свързано с правото.
Сред наличните инструменти новите социални мрежи, като Twitter, Facebook,
Instagram или дори YouTube, позволяват създаването на профили, както на
физически лица, така и на институции, за публикуване на текстово или
аудиовизуално съдържание. Трябва да се има предвид и възможността за
създаване на специализирани блогове или публикуване в някои от
съществуващите блогове, сред които на европейско равнище се открояват
European Law Blog; EJIL:Talk! или How to Crack a Nut.
За да се постигне ефективна и професионално съобразена комуникация от
страна на представителите на правоприлагащите органи* (в оригиналният текст
се използва понятието „legal operators“, в което се включват съдии, прокурори,
следователи, разследващи полицаи, медиатори, както и институциите, които те
представляват; за по-голяма яснота в превода на български език се използва
обобщеното понятие „правоприлагащи органи“ или „представители на
правоприлагащите органи“ – бел. прев.) в социалните мрежи, като физически
лица или чрез институционални профили, са разработени няколко документа,
които се опитват да насочат тези субекти и да им позволят да развиват в мрежите
дейност, съответстваща на техните позиции.
Приема се, че е желателно в техните публикации да се набляга на
съществуването и гарантирането на основни принципи като независимостта на
съдебната власт или презумпцията за невиновност, а когато публикуват като
физически лица да избягват мнения по въпросите, в разглеждането на които те
участват21.
От друга страна, макар да се смята за правилно съдиите или други представители
и органи на наказателното правосъдие да се идентифицират като такива в
социалните мрежи и да публикуват истинските си имена, се препоръчва да
разграничават професионалния от личния си живот в някои социални мрежи и
да не посочват длъжността или истинските си имена. Поддържаната онлайн
21
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дейност следва да зачита достойнството на съдилищата и безпристрастността,
The Role
of the Media на
присъща на заеманите от тях длъжности, като се избягва
изразяването
мнения, които биха могли да подкопаят възприемането на тази
безпристрастност или които могат да включват насърчаване на търговски или
икономически интереси22.
В същия дух принципите от Бангалор изискват от съдиите да поддържат и
укрепват общественото доверие в безпристрастността на съдебната власт, както
в съда, така и извън него23; и да не правят умишлено коментари, които могат да
повлияят на изхода на производството или да накърнят безпристрастността в
производството по случай, който те разглеждат или могат да бъдат призовани да
разглеждат24. Във връзка с това са и препоръките на други институции съдиите
да се въздържат от всякакви коментари по висящо дело и да обръщат
допълнително внимание на изображенията, качени в мрежите, за да се избегне
неволно разкриване на поверителна информация25.
Освен това те следва да избягват всяко неуместно поведение, както и да не
създават впечатление за такова 26, поради което трябва да взаимодействат с
другите с дължимата любезност и уважение27, като създават коректна представа
за правосъдието чрез професионален тон, избягват да публикуват лични
съобщения в работно време или да използват прекалено вулгарни или
сатирично обидни изрази28, както и да проявяват достойнство във всички
споделени коментари, изображения или информация29.
Въпреки че горепосочените принципи са изрично формулирани, за да ръководят
действията на съдиите и останалите магистрати, те могат да се прилагат mutatis
mutandis и към други практикуващи юристи.
Особено внимание следва да се обърне и на политиката за „приятелство“ в
мрежите, за да се избегне създаването на впечатление за пристрастност, като тя
следва да се преразглежда редовно и да се избягва изпращането или
приемането на такива искания от страни по делото или техни процесуални
представители30.
Също така е необходимо въздържане от публикуване на политически послания,
подкрепа или критика на политически кандидати, както и от всякакви
22
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публикации, които биха могли да създадат впечатления сред обществеността за
The Role of партии
the Media
обвързаност на съдебната власт или други органи с определени
или
31
идеологии . Съществува дебат относно възможността за публикуване на
политически мнения или приятелства с уговорката, че това са строго лични
мнения. Независимо, че в някои случаи тази възможност се приема
положително, а в други се смята, че тя не пречи на обществеността да възприема
автора като безпристрастно лице 32, във всеки отделен случай следва да се
проявява необходимата предпазливост и дискретност.

3.2. Как да включите справка за източника, датата и часа на
публикацията
Поведението на представителите на правоприлагащите органи трябва да е
образцово, тъй като техният имидж е от жизненоважно значение за
общественото одобрение и доверието в правилното функциониране на
правосъдието.
Така прокурорите следва да действат прозрачно, като същевременно
изпълняват задължението си да спазват поверителност33. По същия начин и
съдиите следва да се придържат към някои етични принципи, извън
дисциплинарните правила34, за да следват образцово поведение,
характеризиращо се с отговорност и сдържаност 35. Тези принципи следва да
бъдат съгласувани с Бангалорските принципи за поведение на съдиите, тъй като
„стандартите на обикновената реалност се прилагат и за виртуалната
реалност“36.
Накратко, трябва да се приеме, че представителите на правоприлагащите
органи, поради значимостта и видимостта на техните позиции, трябва в
дейността си в социалните медии да спазват правила за коректност, отговарящи
на по-високи стандарти, отколкото тези за останалите лица.
Този канон на почтеност и образцово поведение трябва да се прилага също по
отношение на източниците и избора на дати на публикациите в интернет, за да
не се накърни имиджът на компетентност и безпристрастност или да не се
разкрие неподходяща информация.
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Що се отнася до позоваването на датата или часа на публикацията, е важно да се
The показват
Role of theдатата,
Media а
отбележи, че по принцип социалните мрежи и уебсайтовете
понякога дори и часа, когато са направени публикациите, като предоставят тази
информация, докато съдържанието е все още достъпно. Поради това се
препоръчва практикуващите юристи, особено съдиите, да не коментират
предварително висящи дела37, за да се избегне не само възможното
компрометиране на резултата от процеса или безпристрастното мнение както на
самия автор, така и на други негови колеги, които може да разглеждат или да
участват в делото38.
Поради това би било препоръчително да се посочва часът или датата на
публикуване, което в повечето случаи не може да се избегне, само когато делата
или събитията, които се коментират, вече са решени и/или не съществува риск
за имиджа и надеждността на институциите или други практикуващи юристи.
И накрая, когато се посочват използваните източници на информация и тези, на
които се основава дадена публикация, трябва да се внимава да не се създаде
впечатление, че информацията е пристрастна или непълна.
Поради това би било желателно да се посочват официални източници или, когато
става дума за новини или актуални събития, да се предоставя информация,
основана на различни източници и проверена чрез търсене, събиране на данни,
съпоставяне и синтез на получената информация39.
Този въпрос е от значение, тъй като използването на разнообразни и
плуралистични източници гарантира, че наблюдателят не свързва предаването
на информация с медии, които споделят идеологии или изразяват подкрепа за
конкретни политически кандидати, което спомага за поддържане на
впечатлението за безпристрастност и независимост по всяко време.

3.3. Дали и как да се разрешават и модерират коментари и
дискусии
Когато се правят публикации в интернет, съществува възможност да започне
дискусия или да се появят обидни коментари от трети лица в раздела за
коментари, които често са извън контрола на притежателя на профила и автор на
публикацията40.

37

United Nations Office on Drugs and Crime (2013) Commentary to the Bangalore Principles, Principle 2.4.
Cumbre Judicial Iberoamericana (2014) Ibero- American Code of Judicial Ethics, Article 7.
39 European Commission for the efficiency of Justice (2018) Guide on Communication With the Media and the Public for Courts
and Prosecution Authorities.
40 European Commission for the efficiency of Justice (2018) Guide on Communication With the Media and the Public for Courts
and Prosecution Authorities.
38

ARISA 2: Assessing the Risk of Isolation of Suspects and Accused: The
Role of the Media

Ето защо възниква въпросът кога практикуващите юристи трябва да се опитват
of the
да модерират дискусиите, които са започнали в контекстаThe
наRole
някоя
от Media
техните
публикации, или дали трябва да разрешават коментари по тях.
Предвид това част от подготовката на подходяща комуникационна стратегия в
социалните мрежи е да се реши дали да се позволи на обществеността да
коментира направените записи или публикации, или да се спре възможността за
коментари. Препоръчва се за блогове или други групи, в които хората могат да
участват пряко, да се въведе някакъв вид предварителен контрол на
публикациите, например чрез модератор, който да ги преглежда, преди да се
позволи тяхната достъпност за обществеността41.
Някои социални мрежи, включително големите съвременни мрежи Facebook,
Twitter Instagram и YouTube, позволяват авторът на публикации да управлява кой
може да ги коментира, като определи дали това да бъдат приятели или
последователи на тази мрежа, или дори само конкретни хора. Използването на
този инструмент може да бъде идеална възможност за контролиране на
съдържанието, което други лица могат да внасят в направени публикации,
особено когато броят на последователите е голям, темите са актуални или от
голям интерес за обществото, или когато по други причини има тенденция към
голямо участие на трети лица.
Ако някой желае да позволи максимална степен на участие и обществен принос,
когато възникне дискусии или се появят неподходящи коментари, които биха
могли да доведат до съмнения в безпристрастността или да навредят на
репутацията и имиджа на правоприлагащите органи, решението би могло да
бъде: първо, публично да се определят границите, отвъд които коментарите
няма да бъдат толерирани в авторските публикации42; и, второ, да се пристъпи
към премахване на този вид мнения от раздела за коментари.
Изборът как да се елиминират неподходящи участия изисква запознаване с и
периодично наблюдение на съществуващите коментари в качените публикации.
Този начин на действие и управление на профилите в социалните мрежи е
стратегията, която се препоръчва като общо правило от Службата на ООН за
наркотиците и престъпността (UNODC) 43 – постоянно да се преглежда
съществуващото съдържание в тях за откриване на елементи, които биха могли
да навредят на имиджа и репутацията или които биха могли да се считат за
неподходящи при възникване на нови обстоятелства.
Въпреки посоченото изискване, тези действия могат да бъдат най-подходящият
вариант, особено в случай на обидни коментари или коментари, които могат да
нарушат основни принципи като човешкото достойнство, правата на човека или
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правата на малцинствата, които са признати като ценности и на които се
The Role of the Media
основава Европейският съюз44.
В противен случай допускането на такива коментари може да доведе до
идентифициране на представителите на правоприлагащите органи с конкретни
идеологии или партии, като по този начин се разруши впечатлението за
неутралност или дължимата сдържаност при изразяването на лични мнения,
които следва да предопределят техните действия. Предпазливостта трябва да
бъде водещ принцип при използването и на тази възможност, като е нужна
необходимата пропорционалност, за да се избегнат евентуални преувеличени
реакции, които да предизвикат ефекта, който се цели да бъде предотвратен.

3.3. Кога и как да се актуализира информацията
Правосъдието трябва не само да бъде въздадено, но и да се вижда, че е
въздадено45. Най-важно е гражданите да разбират, че правосъдната система
работи правилно и адекватно, за да се гарантира тяхното доверие и по този
начин легитимността на обществено-политическия режим като цяло.
Това е залегнало в Бангалорските принципи46, като се отбелязва, че доверието в
съдебната система се основава не само на компетентността на нейните членове,
но и на имиджа, който те създават индивидуално47, което може да засили или
подкопае цялостния образ, който гражданите имат за органа. Този ефект е
предвидим не само по отношение на съдиите, но и на всички останали
представители на правоприлагането, които се възприемат като фигури с
авторитет и доверие в материята, и трябва да действат като се съобразяват с
отговорностите, които произтичат от това условие.
Поради тази причина, при поява на нова информация или условия във връзка с
вече публикувано съдържание, което би могло да се счита за неправилно,
неточно или непълно, или когато публикувана по-рано информация би могла да
разкрие информация, която при новите обстоятелства следва да остане
неизвестна за широката общественост, може да се окаже целесъобразно
праедставителите на правоприлагащите ортгани да допълнят, коригират или
поправят това съдържание, за да гарантират, че техният имидж, надеждността
им и възприятието за компетентността им остават непокътнати.
Трябва да се има предвид, че в днешно време е възможно да се заснеме
изображението на първоначалната публикация или да се копира нейното
съдържание и след това да се възпроизведе. В тези случаи последващото
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коригиране на евентуални грешки не би било ефективно 48, затова е
Role
the Media и
препоръчително винаги да се вземат превантивни мерки,The
като
сеofпроверява
верифицира съдържанието преди публикуването.
От друга страна, авторите трябва да са наясно с възможността техните
публикации в мрежите да бъдат манипулирани или извадени от контекста им49.
Ако тези манипулации или недоразумения са резултат от двусмислени или
подвеждащи формулировки, те следва да променят публикуваното съдържание,
да се опитат да го направят по-конкретно или точно. Възможно е някои грешки
да произтичат от интерпретацията, дадена от медията, като в този случай може
да се направи изявление в опит да се изясни изразената позиция или да се
потърси подходяща корекция на предоставената информация 50 .
Необходимо е отговорно поведение,което да включва опити за осигуряване на
верен и завършен образ в социалните мрежи чрез промяна и коригиране на
публикуваното съдържание. Следва да се има предвид, че принципите от
Бангалор се тълкуват в смисъл на въздържане от влизане в спорове или
обсъждания на минали решения, особено ако става въпрос за добавяне на
аргументи, които не са посочени в съдебното решение или друг правен
документ, еквивалентен на това решение или действие51.
Актуализирането на публикациите в социалните мрежи от страна на
представителите на правоприлагащите органи обаче не трябва да се извършва
само за коригиране на предоставената информация с цел да се гарантира
почтеността на личния имидж. Точно обратното. Особено ако дейността,
поддържана в социалните мрежи има педагогическа или информационна
мотивация или цел, трябва да се следва препоръката на Норман Майер52, а
именно, че подходящата стратегия изисква често да се извършва актуализиране
на съдържанието, предлагано в профила, за да се поддържа вниманието на
обществеността като цяло и на съществуващите последователи в частност.
Колкото и да изглежда подходяща активността в мрежите и постоянното
актуализиране на информацията, следва да се обърне необходимото внимание
на факта, че публикуването на актуални теми може да доведе до разглеждане на
политически или обществени спорни въпроси, така че, както постоянно се
препоръчва в настоящото ръководство, трябва да се проявява сдържаност,
уважение и внимание, за да се създаде образ на безпристрастност и почтеност.
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3.5. Кога и как да ограничите или деактивирате съдържанието
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Необходимостта да се поддържа имидж на почтеност, безпристрастност и/или
компетентност на представителите на правоприлагащите органи с цел укрепване
на общественото доверие може да наложи в някои случаи премахване или
ограничаване на достъпа до публикации, направени в социалните мрежи.
На първо място, трябва да се обмисли възможността за премахване на
публикуваното съдържание, когато в случаи, подобни на посочените в
предходния раздел, би било невъзможно да се поправят допуснатите грешки в
него. Подобно е положението и когато не е възможно то да се адаптира към нови
обстоятелства или информация, които биха направили публикацията невярна,
неточна или неподходяща, особено когато това би могло да навреди на
собствения имидж и авторитет.
Същото мнение по този въпрос застъпва и Комисията по съдебна етика на
Асоциацията на съдиите в Калифорния53, която приема, че съдиите трябва да
премахнат или поне да ограничат достъпа до публикации, които биха могли да
създадат впечатление за пристрастност.
Съществува възможност в публикации или постове, създадени в социални
мрежи или уебсайтове, да започнат масови публични дискусии, които са трудни
за проследяване и контрол от страна на управителя на профила, направил
публикацията54. В тези случаи би било уместно да се обмисли и възможността за
изтриване или ограничаване на публичния достъп до тези публикации –
възможности, предоставяни от самата социална мрежа.
Службата на ООН по наркотиците и престъпността препоръчва публикациите,
направени преди заемането на въпросната длъжност, които биха могли да
накърнят общественото доверие в безпристрастността или компетентността на
лицето в частност, или на органа или институцията, към която то принадлежи,
като цяло, да се обмисли премахването на публикацията55.
Във всеки случай е необходимо да се знае обхватът на публикациите в
различните социални мрежи и последиците от премахването им. Важно е да се
отбележи, че в социалната мрежа Facebook има възможност да се определи кои
потребители имат достъп до публикациите – може да се разреши общ достъп, да
се ограничи само до хората, приети за приятели, или да се установи достъп само
на конкретни хора чрез настройките за поверителност56. В двете социални
мрежи Twitter и Instagram също могат да се прилагат настройките за личен
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профил, при които публикуваното съдържание може да се види само от хора,
of the по-долу,
Media
приети за последователи. Независимо от горното, както The
ще Role
се види
изтриването на публикации или ограничаването на достъпа до тях не гарантира,
че те няма да се появят отново в бъдеще или да продължат да се
разпространяват публично.
Трябва да се обърне обаче внимание не само на съдържанието, което активно
се качва под формата на текстови или графични публикации, но и на личната
информация, достъпна за обществеността чрез профилите в мрежите. Ето защо
е препоръчително да се използват настройките за поверителност, за да се
ограничи достъпът до лични данни, както и да се деактивира геолокацията, т.е.
установяването на местоположението 57, а също и да се направи поверка на
достъпните в интернет лични данни, за да се гарантира, че сред тях няма адрес
или телефонен номер58.
Изтриването на вече качено съдържание обаче, както предупреждава
Институтът за правна инициатива за Централна и Източна Европа (CEELI) в своето
практическо ръководство за използване на социалните мрежи от съдиите 59, не
означава непременно, че изтритата публикация е трайно недостъпна за други
лица и не гарантира, че тя няма да се появи отново в мрежите, тъй като някои
потребители може да са запазили изображения или да са заснели публикацията
и е възможно тя да бъде възстановена от интернет доставчици или други
потребители и те да решат да я публикуват отново. Ето защо, като общ принцип,
трябва да се възприеме предпазливо отношение към дейността в социалните
мрежи, като се прави опит да се намали колкото е възможно повече
съдържанието, което може да компрометира собствената личност и имидж, като
се имат предвид трудностите, които могат да се срещнат в бъдеще при опитите
да се премахне създаденият „цифров отпечатък'“.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правосъдието не може да пренебрегва нуждата на обществото от информация
и е заинтересовано медиите да представят производството по правилен начин.
Поради коренно различната си роля в процеса съдилищата и прокуратурата (или
други органи на наказателното преследване) нямат еднакви отговорности и не
разполагат с еднаква гъвкавост по отношение на информирането на
обществеността.
Общото правило е, че съдилищата и отделните съдии трябва публично да
коментират висящи производства. Графикът на съдебните заседания следва да
бъде предоставен на медиите и на обществеността. Ако е необходимо,
съобщенията за пресата и уебсайтовете на съдилищата могат да информират
журналистите за по-нататъшните стъпки в производството. Преди изслушването
съответните съдии не следва да правят открито коментари по делата. При
определени обстоятелства обаче може да е полезно говорителят да предостави
чисто фактическа информация (очаквана продължителност на изслушването,
брой на свидетелите). В зависимост от обстоятелствата говорителят на съда
може да предостави на медиите допълнителна информация, например за
инциденти в съдебната зала. Когато съдебното решение се постановява устно,
мотивите трябва да са ясни, точни, кратки и разбираеми за журналистите и
широката общественост. Писмените мотиви към съдебното решение следва да
отговарят на същите изисквания. На съдиите могат да бъдат дадени указания как
да се постигне тази цел. Съдебните решения следва да се публикуват – най-често
в анонимизирана форма – на уебсайтовете на съдилищата, което важи преди
всичко за висшите съдилища. Съдиите не следва да коментират публично
решенията си след постановяването им. В случай на погрешно съобщение от
страна на медиите съдът може да поиска поправка.
От друга страна, прокуратурата може да съобщава за висящи производства в
рамките на ограниченията, определени от основните принципи на
наказателното право. Когато дадено събитие вече е известно на обществеността,
най-често се изисква проактивна комуникация, която да прогнозира, а не да
поправя. За да бъде оправдана дадена комуникация, трябва да е налице
обществен интерес от разпространението на информация (обществено
сътрудничество при решаването на дела или издирването на заподозрени;
предупреждение или успокояване на обществеността; коригиране или
предотвратяване на разпространението на неточна информация или слухове;
конкретен обхват на делото).
Съдържанието на дадената информация трябва да отговоря на следните
принципи:
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да е обективна и точна;
да е съобщена по недискриминационен начин; The Role of the Media
да избягва засилването на чувството за вина;
да гарантира интересите на разследването;
ако е възможно да отговоря на въпросите: Кой? Кога? Какво? Където?
Как? Защо?;
да зачита презумпцията за невиновност;
да спазва неприкосновеността на личния живот на заподозрения или
обвиняемия;
да уважава личността на всички участници;
да зачита независимостта на съдебната власт и безпристрастността на
съдиите;
да не допринася за омраза или предразсъдъци в обществото.

По време на съдебното производство прокурорът следва да разполага с
определена свобода на действие. Същевременно, извън дебатите, може да се
наложи той или тя да обяснява на журналистите фактите и техния контекст, както
и конкретни правни въпроси. След постановяване на съдебното решение
прокурорът също трябва да има известна свобода на преценка, като може да
посочи дали възнамерява да обжалва решението.
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