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Àíàñòàñ Ïóíåâ*

Все по-осе заемо наблю да ва ме в об щест ве но то простран ст во 
как, ако един ин сти тут на пра во то зву чи доста тъч но поз на то на 
ши ро ка та ауди то рия, то ва уве ли ча ва риско ве те за еро зия на по ня-
тието и из кри вя ва не на не го ви те гра ни ци (как то и бук вал но се 
пре веж да ду ма та „де фи ни ция“). В по доб ни мо мен ти за да ча та на 
прав на та док три на е двой на: тя не са мо тряб ва да изяс ни де фи ни-
циите, но и да се от скуб не от жан ра на по пу ляр но то, за да се пре-
дот в ра тят ан ти науч ни те на бе зи, пре ди да е ста на ло къс но. Именно 
то зи за лог во ди д-р Симона Велева към нейна та пър ва кни га – 
„Свобода на сло во то“1, ка то в нейния слу чай об стоятел ст ва та са 
още по-услож не ни, тъй ка то те ма та е не са мо по пу ляр на, но и 
чув ст ви тел на. Даже бих ка за л, че тя съ дър жа риска със са мо то си 
из ри ча не – в край на смет ка все ки пра вен по пу лист се по зо ва ва 
имен но на сво бо да та на сло во то ка то оправ да ние да се бъл ват 
заблу ди или ма ни пу ла ции.

Въпреки че пред ста ва та за сво бо да на сло во то из глеж да как-
то оче вид на, та ка и ся каш окон ча тел но три ум фи ра ла, из след ва не-
то на д-р Симона Велева раз вен ча ва та зи идея. Развенчаването 
мо же да бъ де просле де но по три ли нии, които услов но мо же да 
на ре чем ри зо ма тич на, ба лан си ра ща и прогре сив на. Ризома тич-
ност та на из ло же нието се на ла га от застъп ва не то и взаим но то 
пре ли ва не на същ ност но и функ ционал но раз лич ни пра ва в рам-
ки те на сво бо да та на сло во то. За пър ви път в на ша та прав на ли те-

* Адвокат от София, док тор по пра во, хо но ру ван пре по да ва тел по граж дан ско 
про це су ал но пра во в СУ „Св. Климент Охридски“.

1 София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2020. 
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ра ту ра се раз гра ни ча ват от дел ни те мо ду си на сво бо да та на сло во-
то – пра во то на из ра зя ва не на мне ние, сво бо да та на пе ча та и пра-
во то на тър се не, по лу ча ва не и разпростра ня ва не на ин фор ма ция, 
и са из ве де ни раз лич ни ню ан си при упраж ня ва не то им. Така се 
сти га напри мер до цен ния из вод, че из ра зя ва не то в тър гов ски и 
ху до жест вен кон текст не просто не е иден тич но, а две те не мо же 
да се ана ли зи рат с един и съ щи ар шин, до кол ко то тър гов ско то 
сло во включ ва не са мо пра ва та на тър гов ци те, но и насрещ ни те 
ин фор ма цион ни пра ва на потре би те ли те, а по то зи на чин се от-
кроява един цен ностен аспект, кой то на ла га по-стрик т ни огра ни-
че ния на пра во то на ко мер сиал но из ра зя ва не.

Тръгвайки от Решение № 7/1996 г. на Конституционния съд, 
спо ред което не мо же да се да де ка те го ри чен и ед ноз на чен от го-
вор на въпро са кой е но си тел на пра ва та по чл. 39 – 41 от Кон-
ституцията, ав тор ка та по соч ва, че по ня тието за сво бо да на сло во-
то е двояко – то пред ставля ва ед нов ре мен но кон сти ту цион на цен-
ност, но в по-те сен сми съл съв па да с част от из рич но из броени те 
ин ди ви ду ал ни пра ва на участие в об щест ве ния жи вот. Трябва да 
се обър не вни ма ние, че взаимо за ме ня ема та употре ба е на несла 
се риоз ни вре ди, които кни га та се опит ва да попра ви, тъй ка то в 
ежед нев ния език сво бо да та на сло во то се раз би ра ка то лип са на 
цен зу ра, т.е. ка то стро го ин ди ви ду ал но пра во на из ра зя ва не, 
упраж ня ва но спря мо дър жа ва та, без да се да ва смет ка, че та зи 
кар ти на ни то опис ва всестран но сво бо да та на сло во то (ка то та ка 
се ли ша ват ад ре са ти те ѝ от пъл но цен на защита), ни то мо же да от-
го во ри на по-огра ни че ния въпрос за същ ност та на пра во то на из-
ра зя ва не, което е поста ве но в слож ни взаимо от но ше ния с дру ги те 
прояв ни фор ми на сво бо да та на сло во то. За при мер мо же да се 
да де въпро сът за са мо ре гу ла цията на ме диите, кой то е за сег нат в 
кни га та ка то ефек ти вен спо соб за ле ги тим но огра ни ча ва не на 
сво бо да та на пе ча та. Адекватната са мо ре гу ла ция е не раз рив но 
свър за на с ин ди ви ду ал но то пра во на из ра зя ва не в ме дийна та сфе-
ра и на ми ра не то на ба лан са изиск ва съ обра зя ва не и съ от вет но 
пре тегля не на насрещ ни те ин те ре си. Именно лип са та на ед но по-
доб но пре тегля не обусла вя и не доста тъч на та са мо ре гу ла ция, 
която наблю да ва ме.
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Наред с изяс ня ва не на ри зо ма тич ния ха рак тер на сво бо да та 
на сло во то, без спо рен при нос на кни га та е опре де ля не то на гра-
ни ци те на упраж ня ва не на сво бо да та на сло во то. Ако пра во то съ-
щест ву ва по прин цип ка то систе ма с пре обла да ващ брой из клю-
че ния спря мо пра ви ло то, в об съж да на та де ли кат на ма те рия то зи 
прин цип е още по-за си лен, за що то чо веш кият облик на сло во то 
пре допре де ля труд ност та за из веж да не на аб страк т ни стан дар ти 
при тъл ку ва не то и при ла га не то. Полезният из вод от из след ва не то 
е, че ма кар да е не из беж но сво бо да та на сло во то да се мисли в 
кон текст (а то ва зна чи и в движение), не мо же да бо ра вим с нея 
без ня как ви стан дар ти, поста ве ни пред ско ба. Тук кни га та съ дър-
жа най-мно го при нос ни мо мен ти: с нея се прив на сят за (закъс-
няла) до маш на употре ба посту ла ти те на Европейския съд по пра-
ва та на чо ве ка (ЕСПЧ) и Съда на Европейския съ юз, но не ка то 
ди рек тен пре вод, а адап ти ра ни за це ли те на на ционал но то пра-
вопри ла га не в сфе ра та на оби да та, кле ве та та, за щи та та на мо ра ла 
и добри те нра ви, на ционал на та си гур ност, непри кос но ве ност та 
на лич ния жи вот и ин те лек ту ал на та соб ст ве ност.

В то ва от но ше ние три те кри те рия съ образ но чл. 10 на Евро-
пейската кон вен ция за пра ва та на чо ве ка: огра ни че нието да е 
пред ви де но в за кон, да преслед ва ле ги тим на цел и да е не об хо ди-
мо в ед но де мокра тич но об щест во, са не просто опи са ни, а раз де-
ле ни на микропред постав ки за пъл на пре циз ност. Този ана лиз яр-
ко кон трасти ра с мно зин ст во то бъл гар ски съ деб ни ре ше ния, осо-
бе но в област та на де лик ти те, из вър ше ни чрез сло во, къ де то то-
тал на та лип са на после до ва тел ност в при съ де ни те обез ще те ния е 
съ пътст ва на от лип са на мо ти ви и без кри тич но ко пи ра не на сви-
де тел ски те по ка за ния за „бол ки те и стра да нията“ на постра да лия 
ка то един ст вен кри те рий. Липсата на пред ви ди ми стан дар ти в 
услу га на пра вопри ла га не то оба че се отра зя ва по ця ло то про те же-
ние на пра во то. Достатъчно е да се се тим за иму щест ве на та санк-
ция от 100 000 лв., на ло же на от Комисията за фи нан сов над зор на 
из да те ля на ре гионал ния уеб сайт „Зов нюз“ за небла го ра зу мието 
да съ об щи, че потре би те ли те на ед на банка ча кат на опаш ка пред 
не ин клон във Враца. Същевременно ана ли зът на огра ни че нията 
на сво бо да та на сло во то би бил от пол за не са мо на съ дии и ад во-
ка ти, но и на жур на листи, до кол ко то гри жа та, която се очак ва да 
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по ло жат в ра бо та та си, се уве ли ча ва с все ки след ващ ре ле ван тен 
ка зус пред ЕСПЧ, а не поз на ва не то на стан дар ти те мо же лес но да 
пре диз ви ка шан таж от стра на на обек ти те на тех ни те ме дий ни из-
ра зя ва ния.

Не на послед но място, прогре сив на та нот ка в ана ли за е раз-
ви та във фи нал на та част от кни га та, ка то са пред ста ве ни пет мно-
го конкрет ни ка зу са, които до каз ват, че кон сти ту цион но то пра во 
не е мър т ва наука. Причините за то ва въз кре ся ва не са две: уве ли-
ча ва не то на пра ва та и съ от вет но на кон ф лик ти те меж ду тях (вид-
но най-мал ко то от об ща та тен ден ция за прев ръ ща не на вся ко за-
щи ти мо бла го в конкрет но су бек тив но право), как то и лип са та на 
по зи тив ноправ на уред ба. Излишно е да се при пом ня, че и до днес 
ня ма дейст ващ за кон за пе ча та в България, до ка то меж дув ре мен-
но с пъл на си ла се поста вя напри мер въпро сът за тър гов ска та тай-
на и нейно то въз дейст вие вър ху сво бо да та на сло во то.

Петте ка зу са в та зи фи нал на част из глеж дат произ вол но на-
ре де ни, ка то на пър ви про чит е труд но да се от крие ниш ка та меж-
ду соб ст ве ност та вър ху ме диите, реч та на ом ра за та, тайна та на 
жур на листи чески те из точ ни ци, ко ли зията меж ду сво бо да та на 
сло во то и ав то ри те та на съ деб на та власт, как то и сво бо да та на 
сло во то в ин тер нет. При по-вни ма те лен поглед оба че се за бе ляз ва 
ед на мно го важ на при ли ка меж ду тях: то ва са все по ле та, къ де то 
ре гу ла цията ве че е настъ пи ла уве ре но, не за ви си мо да ли го иска-
ме или смя та ме за це ле съ образ но. Този епи лог на из след ва не то 
от пра ща към при съ ща та про ти во ре чи вост на сво бод но то сло во, 
как то и на вся ка дру га сво бо да – не мо жем да бъ дем сво бод ни без 
по мощ та на дру ги те, но дру ги те не ми ну емо огра ни ча ват част от 
на ша та сво бо да. Ето за що ме то до ло гията на очер та ва не на прин-
цип ни те по ло же ния при уред ба та на сво бо да та на сло во то мо же 
да послу жи и те пър ва, след из да ва не на кни га та, от нос но всич ки 
ак ту ал ни или бъ де щи ка зу си – напри мер за щи та та на лич ни те 
дан ни ка то осо бе но огра ни че ние на сло во то. С още по-го ля ма си-
ла то ва ва жи за из вън ред но то по ло же ние, въ ве де но на 13 март 
2020 г., което от при щи фун да мен тал ни въпро си на сво бо да та на 
сло во то и по иро ни чен на чин съв пад на с насро че на та, но не-
състояла се пре миера на кни га та.
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За да се раз бе ре ре зо нан сът на ина че аб страк т на та те ма вър-
ху об щест ве ни те ре алии, мо же да се препра ти към уве ли че ния 
брой диску сии и спо ро ве по конкрет ни съ деб ни ак то ве, вклю чи-
тел но в ме диите. Изглежда, че в настоящия мо мент об щест во то е 
до го ля ма сте пен раз де ле но на две гру пи: ед ни те са под власт ни 
на кли ше то, че съ деб ни те ак то ве не се ко мен ти рат (което не е 
вярно), а дру ги те смя тат, че съ диите чер пят ле ги тим ност та си от 
ня как ва осо бе на мо дер на проек ция на „на род ния дух“, по ра ди 
което мо же да бъ дат преслед ва ни и обиж да ни за ра ди своята ра бо-
та. В кни га та си Симона Велева пра вил но се дистан ци ра и от две-
те по зи ции, ка то ня ма нуж да от буй но въ обра же ние, за да си 
пред ста вим ка къв ще е ре зул та тът, ако се възприеме трай но ня коя 
от две те по со че ни крайности: или ав то цен зу ра под угро за от са-
мо разпра ва, или ка би нет но пра во съ дие без как ва то и да би ло об-
щест ве на санк ция.

Когато се го во ри за сво бо да на сло во то, мно го труд но мо же 
да се из бег не ци нич ният еле мент при взе ма не то на ре ше ние. 
Невинният граж да нин, кой то е чу вал, че САЩ имат най-добра та 
за щи та на сво бо да та на сло во то в све та, труд но би мо гъл да си 
обяс ни за що през 1919 г. щат ският Върховен съд приема, че 
Първата поправ ка не да ва пра во да се кре щи „Пожар!“ в пре пъл-
не на за ла, но пет де сет го ди ни по-къс но поста но вя ва, че ли де ри те 
на Ку-клукс-клан имат пра во да сеят ом ра за с реч та си, сти га да 
ня ма опас ност от не ми ну емо на си лие. Затова и все по ве че аме ри-
кан ски ав то ри сти гат до из во да, че об се сията на съ да с Първата 
поправ ка во ди до из клю чи тел но опас ни пре це ден ти. След ка то 
през 2010 г. с ре ше нието по из вест но то де ло Citizens United v. 
Federal Election Commission бя ха от ме не ни ре ди ца огра ни че ния в 
на би ра не то на сред ст ва за по ли ти чески кам па нии имен но въз ос-
но ва на сво бо да та на сло во то, наско ро съ дия Стивън Брайър на-
пи са в свое осо бе но мне ние по сход но ши ро ко при ло же ние на 
Първата поправ ка, че „до кол ко то по-го ля ма та част от чо веш ко то 
по ве де ние включ ва употре ба та на сло во, под хо дът на мно зин ст-
во то от ва ря вра ти те прак ти чески за ата ку ва не на ця ла та дър жав на 
уред ба на съ що то ос но ва ние“. Тази при вид но стра нич на исто рия 
спря мо „Свобода на сло во то“ ид ва да по ка же, че без на ръч ник за 
упраж ня ва не то на та зи сво бо да тя мо же да се пре вър не в оръ жие 
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в не добро съ вест ни ръ це. Различни цен ност ни по зи ции за сво бо-
да та на сло во то мо же да се за щи та ват по един и съ щи на чин – ли-
бе ра лът би пол з вал сво бо да та на сло во то, за да по ка же, че ува жа-
ва ек стре мист ки те по зи ции, до ка то ек стре мистът би упраж ня вал 
съ ща та та зи сво бо да по иден ти чен на чин, но с оче вид но дру га – 
под рив на – цел.

Прегледът на исто ри ческо то раз ви тие на сво бо да та на сло-
во то, из вър шен в пър ва та гла ва, по каз ва, че сво бо да та на сло во то 
ни ко га не е съ щест ву ва ла без оглед на раз воя на исто рията – 
нейният об хват и стойност са за ви си ми от място то и вре ме то на 
съ щест ву ва не. Същевременно днес мо же да за явим убе де но, че 
сво бо да та на сло во то се е еман ци пи ра ла от хро но то па, тъй ка то е 
натру па ла се риоз на лич на исто рия, укра се на с об щи пра ви ла, из-
ко ва ни от мно жест во конкрет ни ка зу си най-ве че на об щоев ро-
пейско ни во. Ето за що се риоз но то от но ше ние към нея ве че мо же 
да фор ми ра и раз лич но ка чест во на жи вот. Симона Велева ни да-
ва пър вия ця лостен бъл гар ски про чит как то ва мо же да ста не въз-
мож но.


