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Този проект си финансира по програма
„Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз.
Съдържанието на тази публикация отразява единствено
възгледите на автора и той/тя носи пълна отговорност.
Европейската комисия не носи отговорност за
използването на съдържащата се информация.

Медийното отразяване на теми, свързани с престъпността,

описание на заподозряно или обвиняемо лице без да се

особено когато става въпрос за тежки престъпления,

разкрива самоличността му, кога и как е приемливо да

често е специфичен въпрос. От една страна съществува

се разпространяват снимки и видеоматериали без да се

любопитството на обществеността, често подбуждано от

нарушава правото на неприкосновеност на личния

медиите, които предоставят подробности за събитията по

живот. Също така – кога и как е уместно да се

начин, напомнящ сценарий на филм на ужасите. От друга

интервюират обвиняеми лица и/или членове на техните

страна стоят както правата на пострадалите от

семейства и как да се вземе тяхното информирано

престъпления, така и на заподозрените и обвиняемите

съгласие; начини да се представя информация по

лица. Правото на пострадалия да не става обект на

безпристрастен и политически коректен начин и др. В

повторна виктимизация включва и правото му да не бъде

отделна секция са изведени етични стандарти за

непрекъснато представяна в медиите историята му като

разпространение на информация в онлайн среда. Те

жертва на престъпление. Съществува – и трябва да

включват норми, определящи кога да се публикува

съществува – граница между свободата на словото и тези

информация в интернет, как да свържем информацията

права, основно сред които е презумпцията за

с вече съществуващи онлайн източници, как да се

невиновност.

управлява публикацията и да се модерират дискусиите
между потребителите (споделяне, коментари), кога

Настоящите етични стандарти за изготвени конкретно за

следва да се изтрие или по друг начин да се ограничи

тази цел – да помагат на медийните специалисти да

достъпът до информацията, как да се предприемат

отразяват наказателните производства като

последващи (ако има и нови) сведения, свързани със

същевременно спазват презумпцията за невиновност,

съдържанието на предхождаща публикация по случая,

уважават правото на неприкосновеност на личния живот

(например когато заподозреният е признат за невинен).

на обвиняемите и заподозрените в престъпления, както и

Настоящите етични стандарти се основават на

правата на техните роднини и близки хора.

заключения от предходните доклади, изготвени в
рамките на проекта, посветени на медийното

Етичните стандарти определят каква информация е
подходяща да бъде представена публично, как да се даде

отразяване на наказателни дела.

Въведение
1.1. Цели и адресати на този наръчник (медии,
журналисти и други медийни специалисти)
Целта на създадените етични стандарти е да подпомогнат
представителите на медиите да отразяват наказателни
производства като същевременно зачитат презумпцията
за невиновност и съблюдават неприкосновеността на
личния живот на обвинямите лица, техните семейства и
лицата от близкото им обкръжение. В редица доклади,
разработени в рамките на проекта, се посочва
съществуването на множество стандарти и норми,
приложими на национални ниво, съдържащи се в етични

съвременното развитие на онлайн медиите и не
предоставят достатъчно детайлни насоки както за
отразяването на наказателните производства, така и за
коригиране на грешки в електронни публикации.
Следователно целта на настоящия труд е да
стандартизира и кодифицира вариращите разпоредби в
единно ръководство за медиите и медийните
специалисти.

1.2. Въздействие на медийното отразяване върху
личния и социалния живот на заподозрените и
обвиняемите лица

кодекси и други форми на саморегулация, изготвени от
Гарантирането правата на обвиняемите в

журналистическата гилдия.

наказателното производство е ключово условие за
Изследванията дотук показват недвусмислено

справедлив съдебен процес. Неспазването на това

необходимостта от координиран международен

изискване може да доведе до редица неблагоприятни

инструмент, който да хармонизира регулациите за

последици върху заподозрените и обвиняемите като

медийно отразяване на наказателни производства

загуба на работа, изолация от семейството и

в

целия Европейски съюз. В рамките на изследването бяха
идентифицирани няколко международни инструменти за
медийни специалисти, които обаче не отчитат

обществото, както и

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 6 от Европейската конвенция за
правата на човека
2. Всяко лице, обвинено в

ЕТИЧНИ
СТАНДАРТИ

извършване на престъпление, се
счита за невинно до доказване на
вината му в съответствие със закона.
Дори в отсъствието на международна и европейска
правна рамка, която да регулира конкретно
медийното отразяване на наказателни дела,

БЛИЗКИ
ХОРА

ОБВИНЯЕМ

зашитата на обвиняемите, техния личен живот,
семейства, близки хора и обществото като цяло,

ОБЩЕСТВТО

ЗАПОДОЗРЯН

съществува общото право на справедлив съдебен
процес, произтичащо от член 6 параграф 2 на
Европейската конвенция за правата на човека.
Настоящите всеобщи етични стандарти за медийни
специалисти са изведени от тази разпоредба, както и
от решенията на върховните съдилища на някои
държави членки, от препоръки на Съвета на Европа
и от етичните кодекси на международни
журналистически асоциации.

СЕМЕЙСТВО

ЛИЧЕН
ЖИВОТ

01 заподозрян

Името на обвиняем или
следва да се

обяви от властите тъй като
само те могат повдигат
обвинение в престъпление.

01 обвиняемо лице все още не е
Ако името на заподозряно или

оповестено от властите,
медиите

не

бива

да

публикуват информация,
която да препраща или по
някакъв начин да позволява
разкриване самоличността
му.

резумпцията за
02 Пневиновност
следва да е

трябва ясно да посочват
02a Медиите
правния статус на лицето, а

водещ принцип при

именно обвиняем или заподозрян

изнасянето

в извършване на престъпление,

информация.

на

използвайки подходящ език като
„предполагаем извършител“ или
„обвинен в престъпление“.

02 П р е з у м п ц и я т а

за
невиновност следва да
е водещ принцип при
изнасянето
на
информация.

02b Мп уеб лдиикиу вт ает ниен фбо ир мв аац идяа,
която намеква или
категорично внушава вината
на заподозрения или
обвиняемия по време на

досъдебната фаза и преди
обявяването на съдебно
решение.

резумпцията за
02 Пневиновност
следва да

бива да се публикува
02c Не
информация
за

е водещ принцип при
изнасянето
на
информация.

с ъ щ е с т в у в а щ о
криминално досие на
лице, обвинено в
престъпление.

03

Преди да се публикува,
трябва да се направи
предварителна оценка
доколко информацията е
уместна, за да се избегне
ненужно разкриване на
лични
данни
и
характеристики.

бива да се съобщава
03a Не
информация
за
етническа, религиозна,
сексуална идентичност и
ориентация, освен ако тя
не е пряко свързана със
случая.

03

Преди да с е публикува,
трябва да се направи
предварителна оценка
доколко информацията е
уместна, за да се избегне
ненужно разкриване на лични
данни и характеристики.

03b Не

бива да се публикува

информация, разкриваща
физическо заболяване или
психическо разстройство на
заподозрения или обвиняемия.

04

Използване
на
безпристрастен и
неутрален език.

едиите не бива да
04 Мпубликуват
информация,
която може да предизвика
дискриминационно
отношение
към
заподозрения
или
обвиняемия.

05
поменаването на
05 Ссемейството,
роднините
или близките на обвиняем
или заподозрян е
приемливо само в случай,
че те дадат своето съгласие.

Разкриването
на
самоличността
на
роднините или приятелите
на обвиняемия не бива да
се извършва без тяхното
съгласие, освен ако не са
пряко свързани с
н а к а з а т е л н о т о
производство.

06 Когато

заподозреният

или обвиняемият е дете,
трябва да се подхожда с
особено внимание.

рябва да се избягва
06 Тпубликуването
на всякакви
данни, които лесно могат да
доведат до идентифицирането
на детето. Това може да
включва лична информация за
родителите, домашния адрес
или училището на детето.

07

Коригиране на
информация, за която
е установено, че е
изцяло или частично
невярна.

07

Поправката трябва да бъде
направена в отделна
публикация и да се
разпространява по същия
начин, както невярната или
неточна информация.

08
на анонимността
08 Защита
и репутацията на
заподозрените и
обвиняемите лица.

a. Снимки и видеоклипове
следва
да
бъдат
анонимизирани.
б. Избягване използването
на обидни думи или прякори.
Клеветническите изявления
винаги са неприемливи и
незаконни.

09

Заглавията на статиите трябва
да се формулирани по начин,
зачитащ правата на
о б в и н я е м и т е /
з а п о д о з р е н и т е , тя х н ат а
самоличност
и
презумпцията
за
невиновност.

09

Медиите не бива да
използват сензационни
заглавия и провокативни
т е к с т о в е , п р е с л ед ва й к и
увеличаване броя на
читателите и зрителите си.

Фактите трябва да бъдат ясно

10 разграничени от публикувано
мнение на авторите.
Медийното отразяване на
наказателни дела трябва
да се основава предимно
на факти и официална
информация.

10

Заподозрените
и
обвиняемите лица често
биват представяни по
негативен начин още от
момента на арестуването
им и стават обект на
клевети и обвинения в
пресата.

Кога и как да се разкрие самоличността на заподозрени и обвиняеми лица?

КОГА
Ако
разкриването е
необходимо за
целите на
наказателното
производство

1

2

Ако извършеното
престъпление е
насочено срещу
държавата или
общността

Например: изборни измами или манипулиране на гласоподаватели

Преди да се разкрие самоличността на заподозрян или обвиняем, трябва стриктно да се
прецени балансът между обществения интерес и защитата на лицето.
Няколко фактора могат да играят
ключова роля при оценката на
преобладаващия обществен интерес:
Касае изключително тежко престъпление
или крайно специфичен случай;
Съществува пряка връзка между
длъжността, мандата, социалната роля или
функцията на дадено лице и действието, в
което то е обвинено;
Съществува връзка между позицията на
популярни личности и престъплението, в
което са обвинени, или престъплението е
в разрез с обществения им имидж;

Разследващите органи издирват
укриващо се лице.

PRESS

По принцип присъствието на медии е разрешено по време на заседанията, но...

В съд и съдебна зала:

1

- заснемане
-

заснемане на видеоклипове

-

рисуване на портрети или
скици на лица в съда
не бива да се разрешава.

Медиите не бива да се
допускат в случаи, когато
анонимността на
непълнолетни лица
участващи в процеса
трябва да се запази.

2

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ПУБЛИКУВАНА ОНЛАЙН

Онлайн вестниците промениха начина, по който
се съобщават новините.
Докато преди вестниците се купуваха основно от
павилионите, сега те са свободно и лесно
достъпни чрез социалните мрежи или уебсайта на
медията. Следователно се генерират приходи главно
от рекламни банери в онлайн страници. Тази
революция доведе до така наречения феномен
"кликване върху примамка" (click bait).
Предвид факта, че финансовата възвръщаемост на
вестниците е свързана с получаването на
възможно най-много посещения на страницата,
заглавието и подзаглавието стават от основно
значение за предизвикване на обществения
интерес.
Феноменът на „примамката за кликване“ доведе
до силна сензационност, като заглавията и
подзаглавията често съдържат изключително
сериозни нарушения на етичните стандарти.
Очевден е стремежът да се събуди любопитство у
читателя, с малко или без чувство за отговорност и
граници.

Breaking News
IDENTIFICATO LO
STUPRATORE

un 45enne visto spesso
vicino alla scuola

45%

consectetur

Vuoi dimagrire
col rabarbaro?
SCOPRI COME!

Кой е източникът на тази новина?

Друг често срещан проблем с онлайн
информацията, разпространявана в
социалните медии, е свързан с произхода на
информацията.
+++ Фалшиви новини днес +++

Ясно е, че тук не става въпрос за
поверителността на журналистическите
източници, а по-скоро за това дали
журналистът може да гарантира, че е
извършил проверка на фактите обосноваващи
твърденията, които съобщава.
Журналистът винаги трябва да дава ясна
препратка към източника на информация.
Новините трябва да са надеждни.

4 5 - год и ш е н м ъ ж е з а м е с е н в
предполагаем трафик на органи.

Дали и как да разрешавате и модерирате коментари и дискусии

Редакцията носи отговорност да следи
уебсайта на медията и да предотвратява
публикуването на съдържание, което нарушава
неприкосновеността на личния живот и
човешкото достойнство, например
дискриминационни коментари или коментари,
подстрекаващи насилие или омраза към
заподозрян или обвиняем. Поради това
редакционните екипи следва да премахват
такъв тип съдържание веднага щом
съществуването му им стане известно. Освен
това следва да бъдат особено бдителни към
онлайн форумите, насочени към деца и млади
хора.
На интернет страниците на медиите трябва да
има ясно разграничение между редакционно
съдържание и обществени форуми.

ДА ГИ ИЗГОНИМ
ВСИЧКИ!!!

Журналистите не трябва да изтриват публикувано
съдържание, а да го актуализират.
При поправка на грешка във вече публикувана
информация, трябва да се създаде нова публикация с
коригирана информация, където изрично се посочва
грешката в предишна публикация и се цитира

Breaking News
Il sospettato nel caso di
stupro
La polizia sta indagando

невярното твърдение.
Тази корекция трябва да бъде направена в
разумен срок след научаване на новите факти, като
съответният срок се определя от формата на
медията, чрез която се извършва корекцията.
Медията трябва да поднесе извинение и да
предостави подходящо средство за защита на
засегнатото лице, когато е необходимо.
Медийното отразяване на наказателно дело
винаги трябва да бъде последвано от информация
за резултата от съдебния процес, независимо дали
той завършва с оттегляне на обвиненията,
оправдателна или осъдителна присъда.

45%

consectetur

Vuoi dimagrire
col rabarbaro?
Scopri come!!!

Заключение

Медиите играят двойна роля при отразяването на наказателни производства: те прилагат на
правото на обществото да получава информация, като същевременно гарантират, че
възпиращият ефект на наказателното право е видим за обществото.
Обществеността трябва да може свободно да получава информация относно дейността на
своите съдебни и полицейски органи и поради това медиите също трябва да имат свобода да
отразяват и коментират функционирането и дейността на системата на наказателното
правосъдие.
Тези етични стандарти защитават основните права за:
1. презумпция за невиновност
2. справедлив съдебен процес и
3. зачитане на личния и семейния живот
като създават съвременни насоки, отчитащи бързата цифровизация и все по-лесната достъпност на
информацията.
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