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ÌÅÄÈÈÒÅ

одобре но от КСЕП на не го во то 8-о пле нар но за се да ние
 ( Ере ван, 8–9 ок том ври 2013 г.)

I. ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ
1. Консултативният съ вет на евро пейски те про ку ро ри 

(КСЕП) е съз да ден от Комитета на ми нистри те на Съвета на 
Европа през 2005 г. със за да ча та да пре доста вя ста но ви ща от нос-
но функ циони ра не то на про ку рор ски те служ би и да на сър ча ва 
ефек тив но то изпъл не ние на Препоръка Rec (2000) 19 на Комитета 
на ми нистри те, от пра ве на към дър жа ви те членки за ро ля та на 
про ку ра ту ра та в систе ма та на наказателното пра во съ дие. 

2. Комитетът на ми нистри те ин струк ти ра КСЕП да приеме 
становище през 2013 г. от нос но от но ше нията меж ду про ку ро ри те 
и ме диите. 

3. Настоящият проект на становище е из гот вен от КСЕП на 
ба за та на от го во ри те на 36 дър жа ви членки на изпра тен въпрос-
ник.1

4. От от го во ри те ста ва вид но, че раз лич ни те аспек ти, 
съставля ва щи от но ше нията меж ду про ку ро ри те и ме диите, са 
уста но ве ни от Конституцията и/ или на ционал но то за ко но да тел-
ст во, или от вътреш ни ре гу ла тор ни ин стру мен ти (напр. ин струк-

1 Вж. от го во ри те на дър жа ви те членки на изпра те ния въпрос ник на уеб сай та 
на КСЕП (www.coe.int/ccpe) в раз дел „Предварителни раз ра бот ки – от но ше ния 
меж ду про ку ро ри те и ме диите“. 
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ции и за по ве ди на глав ния про ку рор, пра ви ла на по ве де ние, етич-
ни ко дек си и др.). 

5. Разнообразният ха рак тер на прав ни те систе ми на дър жа-
ви те членки пред поста вя раз ли чията в на чи на на ко му ни ка ция 
меж ду про ку ро ри те и ме диите, ка то им при да ва от ли чи тел ни за-
да чи и ро ли, но ви на ги в усло вията на за чи та не на пра ва та на чо-
ве ка и ос нов ни те сво бо ди. 

А. Референтни до ку мен ти
6. КСЕП под чер та ва важ ност та на препрат ки те към Конвен-

цията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди (ЕКПЧ) 
и към съ деб на та прак ти ка на Европейския съд за пра ва та на чо ве-
ка (на ри чан по-до лу Съдът). 

7. КСЕП обръ ща спе циал но вни ма ние на пра вил но то съ от-
но ше ние меж ду ос нов ни те пра ва на сво бо да на из ра зя ва не и на 
ин фор ми ра ност, га ран ти ра ни от чл. 10 ЕКПЧ, и пра во то и за дъл-
же нието на ме диите да ин фор ми рат об щест во то по въпро си, 
свър за ни с прав ни произ вод ст ва, и пре зум п цията за не ви нов ност 
до до каз ва не на про тив но то, пра во то на спра вед лив про цес и пра-
во то на за чи та не на лич ния и се мейния жи вот, га ран ти ра ни от 
чл. 6 и чл. 8 ЕКПЧ. 

8. КСЕП взе ма под вни ма ние след ни те пре по ръ ки на 
Комитета на ми нистри те на Съвета на Европа от нос но ра бо та та 
на про ку ро ри те:

– Препоръка Rec (2000) 19 за ро ля та на про ку ра ту ра та в 
систе ма та на на ка за тел но то пра во съ дие, в част ност § 6 от нос но 
пра во то на про ку ро ри те на сво бо да на из ра зя ва не; § 7, за ся гащ 
тях но то обу че ние; § 20, раз глеж дащ изиск ва не то за обек тив ност 
и спра вед ли вост, как то и за дъл же нията и от го вор ности те по от-
но ше ние на участ ни ци те в про це са (§ 24–36); 

– Препоръка Rec (2012) 11 за ро ля та на про ку ро ри те из вън 
систе ма та на наказателното пра во съ дие, в част ност § 4–9. 

9. КСЕП взе ма пред вид и дру ги ин стру мен ти, одобре ни от 
Съвета на Европа, а имен но:

– Конвенция за за щи та на ли ца та във връз ка с ав то ма тич на та 
обра бот ка на лич ни дан ни (ETS № 108); 
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– Препоръка Rec (2002) 2 от нос но достъ па до офи циал ни до-
ку мен ти и Препоръка Rec (2003) 13 за пре доста вя не на ин фор ма-
ция чрез ме диите във връз ка с на ка за тел ни произ вод ст ва; 

– Препоръка Rec (2011) 7 от нос но но во по ня тие за ме диите. 
10. КСЕП се обля га на прин ци пи те, за ло же ни в нейно то съв-

мест но Становище с Консултативния съ вет на евро пейски те съ-
дии (КСЕС), за от но ше нията меж ду съ диите и про ку ро ри те в де-
мокра тич но то об щест во – „Декларацията от Бордо“ (2009), как то 
и в Становища на КСЕС № 7 (2005) „Правосъдието и об щест во-
то“ и № 14 (2011) „Правосъдието и ин фор ма цион ни те тех но ло гии 
(IT)“. 

11. КСЕП взе ма пред вид и дру ги до ку мен ти на ООН, има щи 
от но ше ние към те ма та, а имен но Правилата от нос но ми ни мал ни-
те стан дар ти за осъ щест вя ва не на пра во съ дие по от но ше ние на 
не на вър ши ли пъл но ле тие ли ца (Пекински правила)2 и Ръковод-
ните прин ци пи на ООН за ро ля та на про ку ро ри те (1990). КСЕП 
взе ма под вни ма ние и Стандартите от нос но про фе сионал ни те от-
го вор ности и Декларацията за ос нов ни те пра ва и за дъл же ния на 
про ку ро ри те, приети от Международната асо циация на про ку ро-
ри те през 1999 го ди на. 

Б. Област на дейст вие
12. Настоящото ста но ви ще це ли въ веж да не то на пре по ръ ки 

за улес ня ва не на достъ па на ме диите до под хо дя ща ин фор ма ция 
и на сър ча ва не то на ре ал на ко му ни ка ция меж ду про ку ро ри те и 
ме диите по на чин, съв местим с на ционал но то за ко но да тел ст во и 
меж ду на род ни те ан га жи мен ти на дър жа ви те членки. 

13. Становището, из гот ве но с оглед на ман да та на КСЕП, е 
на со че но към ра бо та та на про ку ро ри те и не би след ва ло да се раз-
глеж да ка то пре по ръ ка към пред ста ви те ли те на ме диите. КСЕП 
изпъл ня ва своя ан га жи мент да съ дейст ва за на раст ва не на раз би-
ра не то от стра на на ме диите и на об щест во то ка то ця ло за ро ля та 
на про ку ро ри те и пра во съд на та систе ма. КСЕП при зо ва ва пред-
ста ви те ли те на жур на листи ческа та и на всич ки оста на ли заин те-
ре со ва ни съсло вия да се за поз на ят с пред ста ве но то ста но ви ще и 

2 Пекинските пра ви ла са приети от Общото събра ние на ООН с Резолюция 
40/33 от 29 ноем ври 1985 г. 
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да участ ват в про це са на не го во то разпростра не ние до по-ши ро ка 
ауди то рия. 

14. При съблю да ва не на огра ни че нията на § 21, § 23, § 25 и 
§ 26 по-до лу раз но образ ни те за да чи и функ ции на про ку ро ри те 
ка то ця ло се раз глеж дат в кон тек ста на ос нов но то пра во на сво бо-
да на из ра зя ва не и ин фор ми ра ност. Настоящото ста но ви ще има 
от но ше ние към всич ки ви до ве про ку рор ски дейности и всич ки 
клаузи, свър за ни с дейности, изпъл ня ва ни в сфе ра та на на ка за-
тел но то пра во съ дие, се от на сят mutatis mutandis и за дейст вията 
на про ку ро ри те из вън конкрет на та сфе ра. 

15. Поради об стоятел ст во то, че по прин цип дан ни те, раз гла-
ся ва ни от про ку ро ри те, пред ставля ват ин фор ма ция от об щест вен 
ин те рес, прин ци пи те, из ло же ни в ста но ви ще то, са ва лид ни вклю-
чи тел но при изпол з ва не то на но ви ме то ди или ко му ни ка цион ни 
по ли ти ки за разпростра ня ва не на ин фор ма ция от стра на на про-
ку ро ри те. 

16. Що се от на ся до об хва та на тер ми на „ме дия“, заклю че-
нията, прин ци пи те и пре по ръ ки те, фор му ли ра ни глав но по от но-
ше ние на пе чат ни те ме дии, се при ла гат с ед нак ва си ла и по от но-
ше ние на аудио-ви зу ал ни те и елек трон ни те ме дии, в то ва число 
ин тер нет. 

II. ÎÑÍÎÂÍÈ ÏÐÈÍÖÈÏÈ
17. Отношенията меж ду про ку ро ри те, ме диите и стра ни те в 

произ вод ст ва се ос но ва ват на три ос нов ни гру пи прин ци пи:
– прин ци пи, оси гу ря ва щи под хо дящ ба ланс меж ду не об хо-

ди мост та да се га ран ти ра осъ щест вя ва не то на не за ви си мо, обек-
тив но и проз рач но пра во съ дие, от ед на стра на, и от дру га стра на, 
за чи та не то на дру ги ос нов ни пра ва ка то сво бо да та на из ра зя ва не3 
и сво бо да та на пре са та, които от своя стра на мо гат да бъ дат пред-
мет на огра ни че ния, които са во де ни от прав ни ос но ва ния, 

3 По чл. 10 ЕКПЧ Съдът неед нократ но е поста но вя вал, че „сво бо да та на из ра-
зя ва не пред ставля ва един от най-важ ни те фун да мен ти на де мокра тич но то об-
щест во, ед но от ос нов ни те усло вия за не го вия прогрес и за изя ва та на от дел ния 
ин ди вид“ (вж. Лингенс сре щу Австрия, № 9815/82, 8 юли 1986 г.; Сенер сре щу 
Турция, № 26680/95, 18 юли 2000 г.; Тома сре щу Люксембург, № 38432/97, 29 
юни 2001 г.; Маронек сре щу Словакия, № 32686/96, 19 юли 2001 г.; Диханд и 
др. сре щу Австрия, № 29271/95, 26 февру ари 2002 г.). 



47Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2021

преслед ват ед на или по ве че за кон ни це ли, напри мер за щи та на 
пра ва та на дру ги те, безпре пятст ве но про ти ча не на раз след ва-
нията или за щи та на лич ния жи вот, пред ставля ват не об хо ди мост 
в ед но де мокра тич но об щест во и са про пор ционал ни на за кон ни 
це ли, има щи от но ше ние към не от лож ни въпро си, свър за ни със 
со циал ни те потреб ности; 

– прин ци пи, за щи та ва щи пра ва та на от дел ния ин ди вид, в 
част ност пра ва та на об ви ня еми те и жер т ви те (в то ва число пра во-
то на достойн ст во, ли чен жи вот4 и си гур ност, как то и пре зум п-
цията за не ви нов ност5); 

– прин ци пи, свър за ни с про це су ал ни пра ва, осо бе но в слу-
чаите, ко га то про ку ро рът участ ва ка то рав ноправ на стра на в съ-
деб ния спор (напри мер изиск ва не то за рав но поста ве ност на стра-
ни те и спра вед лив процес). 

При кон ф ликт меж ду го ре из броени те прин ци пи след ва да 
бъ де тър сен под хо дя щият ба ланс меж ду тях. 

Свобода на из ра зя ва не и сво бо да на пре са та
18. Всеки има пра во на сво бо да на из ра зя ва не, вклю чи тел но 

участ ни ци те в прав ни про це ду ри. 
19. Прокурорите съ що разпо ла гат с пра во то на сво бо да на 

из ра зя ва не6 при спаз ва не на прин ци пи те на слу жеб на та тай на, на 

4 Съдът мно гократ но е под чер та вал важ ност та на по зи тив ни те за дъл же ния на 
дър жа ва та съглас но чл. 8 ЕКПЧ по от но ше ние на за чи та не то на пра во то на ли-
чен жи вот на ли ца, сре щу които се во дят те ку щи на ка за тел ни произ вод ст ва (А. 
сре щу Норвегия, № 28070/06, 9 април 2009 г.) (в ци ти ра но то ре ше ние вж. съ що 
Принцип 8 от Допълнение към Препоръка Rec (2003) 13 на Комитета на ми-
нистри те до дър жа ви те членки за пре доста вя не на ин фор ма ция чрез ме диите 
във връз ка с на ка за тел ни производства). 

5 По мне ние на Съда пре зум п цията за не ви нов ност „ще бъ де на кър не на, ако 
офи циал но изявле ние във връз ка с под съ дим но си идея за ви нов ност, при по ло-
же ние че та ка ва все още не е уста но ве на по за ко нен път. Достатъчно е изявле-
нието да съ дър жа мо ти ва ция, до ри и не за яве на фор мал но, която да на веж да на 
ми съл та, че ма гистра тът счи та въпрос но то ли це за ви нов но“ (Дактарас сре щу 
Литва, № 42095/98, § 41, 10 ок том ври 2000 г.). 

6 Съдът ут вър ж да ва, че за щи та та по чл. 10 об хва ща и ра бот но то място об що 
и в част ност по от но ше ние на дър жав ни те слу жи те ли (Гуя сре щу Молдова 
(Голяма камара), № 14277/04, § 52, 12 февру ари 2008 г.). В де ло то Харабин сре-
щу Словакия (№ 58688/11, § 149, 20 ноем ври 2012 г.) Съдът поста но вя ва, че 
при над леж ност та на ли це то към съ деб на та систе ма (в слу чая ище цът е пред се-
да тел на Върховния съд) не го ли ша ва от за щи та по сми съ ла на чл. 10 ЕКПЧ. 
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за дъл же нието за по ве ри тел ност, на за дъл же нието за дискрет ност7 
и обек тив ност. При появи те си в ме диите, не за ви си мо от ха рак те-
ра на поява та, те тряб ва да съз на ват въз мож ни те риско ве да бъ дат 
на кър не ни безпристраст ност та и ав то ри те тът на про ку рор ска та 
служ ба. 

20. Необходими са га ран ции за сво бо да та на пре са та по вре-
ме на про це су ал ни дейст вия.8 Съдебната прак ти ка по от но ше ние 
на чл. 10 ЕКПЧ гла си, че е дълг на пре са та да съ об ща ва ин фор ма-
ция или идеи по въпро си от об щест вен ин те рес9, което включ ва в 
се бе си и пра во то на об щест во то да по лу ча ва та ка ва ин фор ма ция 
и поз во ля ва на пре са та да изпъл ня ва ро ля та на об щест вен страж – 
public watchdog (съглас но тер ми но ло гията на Съда). Изпълня-
вайки та зи ро ля, пре са та до пъл ни тел но ще отстоява пра вата си, 
ка то да ва своя при нос към де ба ти те по въпро си от за ко нен об-
щест вен ин те рес.10

7 Съдът „съз на ва, че слу жи те ли те са об вър за ни от изиск ва не то за лоял ност, 
по ве ри тел ност и дискрет ност към ра бо то да те ля. Това ва жи с осо бе на си ла за 
дър жав ни те слу жи те ли пред вид ха рак те ра на дър жав на та служ ба, кой то за дъл-
жа ва към лоял ност и дискрет ност“ (Гуя сре щу Молдова (Голяма камара), 
№ 14277/04, § 70, 12 февру ари 2008 г.). От то ва след ва, че раз кри ва не то на ин-
фор ма ция от дър жав ни слу жи те ли, по лу че на в рам ки те на про фе сионал ни те им 
за дъл же ния, ма кар и по въпро си от об щест вен ин те рес, след ва да бъ де раз глеж-
да на в кон тек ста на за дъл же нието им за лоял ност и дискрет ност (Кудешкина 
сре щу Русия, № 29492/05, § 85, 26 февру ари 2009 г.; вж. съ що де ло то Гуя сре щу 
Молдова (Голяма камара), № 14277/04, § 72–78, 12 февру ари 2008 г.). По-спе-
циал но в де ло то Озпинар сре щу Турция, № 20999/04, 19 ок том ври 2010 г., Съдът 
ут вър ж да ва, че дър жа ва та има за ко но во ос но ва ние да изиск ва от дър жав ни те 
слу жи те ли с оглед на тех ния ста тут да спаз ват прин ци па на не утрал ност във 
връз ка с чл. 10 или за дискрет ност по от но ше ние на из ра зя ва не то на ре ли гиоз-
ни те им убеж де ния в публич но то простран ст во (Куртулмуш сре щу Турция, 
№ 65500/01, 24 яну ари 2006 г.). Тези прин ци пи се от на сят mutatis mutandis към 
чл. 8 ЕКПЧ. Във връз ка с то ва Съдът от бе ляз ва, че про фе сионал на та ети ка на 
съ диите мо же да има пре вес над пра во то им на ли чен жи вот, ко га то по ве де-
нието им – ма кар и ка то част ни ли ца – навре ди на ав то ри те та или на ре пу та-
цията на съ деб на та власт. 

8 Вж. де ло то Сънди Таймс сре щу Обединеното крал ст во (№ 1) (№ 6538/74, 
§ 65, 26 април 1979 г.), в което Съдът поста но вя ва, че „об щи те прин ци пи, 
произ ти ча щи от прак ти ка та по чл. 10, „са в ед нак ва сте пен при ло жи ми и по от-
но ше ние на пра во раз да ва не то, което об служ ва ин те ре си те на об щ ност та ка то 
ця ло и изиск ва сътруд ни чест во то на ед на добре ос ве до ме на об щест ве ност“. 

9 Вж. inter alia Обзървър и Гардиън сре щу Обединеното крал ст во, 
№ 13585/88, 26 ноем ври 1991 г. 

10 Вж. Бладет Тромсьо и Стенсаас сре щу Норвегия (Голяма камара), 
№ 21980/93, 20 май 1999 г. 
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21. В рам ки те на ко му ни ка цията си с ме диите про ку ро ри те 
са длъж ни да га ран ти рат, че сво бо да та на из ра зя ва не и сво бо да та 
на пре са та ня ма да имат пре дим ст во пред за кон ни те пра ва и ин те-
ре си на от дел ния ин ди вид (в то ва число уяз ви ми те слоеве на об-
щест во то ка то не на вър ши ли те пъл но ле тие ли ца, жер т ви те на 
престъпле ния, чле но ве те на се мейст ва та на об ви ня еми лица), 
изиск ва нията за за щи та на лич ни те дан ни и за дъл же нието за по-
ве ри тел ност. 

Свобода на по лу ча ва не и пре да ва не на ин фор ма ция
22. Необходими са га ран ции за об щест ве но то пра во на ин-

фор ми ра ност.11 Начинът на по лу ча ва не на ин фор ма ция оба че мо-
же да ва ри ра в за ви си мост от конкрет ни те об стоятел ст ва на 
произ вод ст во то и да под ле жи на огра ни че ния с оглед на за чи та-
не то на ос нов ни те прин ци пи. 

23. Осъществявайки ко му ни ка ция с ме диите, про ку ро ри те 
след ва да пре доста вят ин фор ма ция под фор ма, която не пре чи на 
хо да на след ст вието, на на ка за тел но то преслед ва не и на це ли те 
на раз след ва не то; не на кър ня ва пра ва та на тре ти стра ни, не оказ-
ва влияние вър ху ли ца та, участ ва щи в раз след ва не то или произ-
вод ст во то; не влияе вър ху из хо да на съ деб но то произ вод ст во. 

Презумпцията за не ви нов ност и пра ва та на за щи та та
24. От про ку ро ри те се изиск ва да проявя ват осо бе но вни ма-

ние към пра ва та на за щи та та, сво бо да та на из ра зя ва не, пре зум п-
цията за не ви нов ност и пра во то на ин фор ми ра ност. 

25. Прокурорите след ва да за чи тат пра ва та на за щи та та. Това 
се из ра зя ва в стре ме жа да не се разпростра ня ва преж девре мен на 
ин фор ма ция и ви на ги да се да ва въз мож ност за ре ак ция от стра на 
на за щи та та.12 Следва да се из бяг ва раз гла ся ва не то на ин фор ма-
ция, която на ру ша ва пра во то на жер т ви те да бъ дат под хо дя що 
ин фор ми ра ни. Предоставянето на ин фор ма ция не би ва да на ру-
ша ва ин ди ви ду ал но то пра во на спра вед лив про цес. 

11 Вж. inter alia Ариго и Вела сре щу Малта, № 6569/04, 10 май 2005 г.; 
Йорданова и Тошев сре щу България, № 5126/05, § 53, 2 ок том ври 2012 г. 

12 Във връз ка със слу чаите на из ти ча не на по ве ри тел на ин фор ма ция в пре са та 
вж. inter alia Щол сре щу Швейцария (Голяма камара), № 69698/01, § 61 и § 143, 
10 де кем ври 2007 г.; Кракси сре щу Италия (№ 2), № 25337/94, 17 юли 2003 г. 
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26. В хо да на ко му ни ка цията с ме диите про ку ро ри те не би ва 
да застра ша ват си гур ност та на участ ни ци те в про це са, в то ва 
число сви де те ли, жер т ви, про ку ро ри и съ дии, свър за ни със слу-
чаи от ви сок об щест вен ин те рес. 

27. Необходимо е пости га не то на ба ланс посред ст вом за чи-
та не на прин ци па за не ви нов ност до до каз ва не на про тив но то 
меж ду об щест ве на та ин фор ми ра ност и за щи та та на достойн ст во-
то и чест та на от дел ния ин ди вид. Със своите дейст вия, до кол ко то 
е в юрис дик цията му/ѝ, про ку ро рът не би ва да привли ча ме-
дийно то вни ма ние вър ху за дър жа но то ли це и след ва да пред паз ва 
участ ни ци те в про це са от ме диен на тиск13, ка то осо бе ни уси лия 
са не об хо ди ми за за щи та на жер т ви те на престъпле ния от ме диен 
тор моз. 

Личен жи вот и достойн ст во
28. Независимо от ро ля та си в не го на все ки етап от про це са 

участ ни ци те имат пра во на достойн ст во, на за чи та не на лич ния и 
се мейния им жи вот и на си гур ност. 

29. Доколкото е въз мож но, са мо лич ност та на за по доз ре ни те 
ли ца не след ва да бъ де раз гла ся ва на по вре ме на раз след ва ща та 
фа за. Преди та зи ин фор ма ция да бъ де напра ве на публич но 
достояние, след ва да се взе мат пред вид пра ва та на жер т ви те. 

III. ÊÎÌÓÍÈÊÀÖÈß Ñ ÌÅÄÈÈÒÅ
30. Прозрачността ка то не раз дел на част от служ ба та на про-

ку ро ра е клю чов еле мент, съставля ващ вър хо вен ст во то на за ко на, 
и ед на от важ ни те га ран ции за оси гу ря ва не на спра вед лив про-
цес. Справедливостта тряб ва да въз тър жест ву ва и то ва е цел та на 
всич ки уси лия. Като част от то зи про цес на ме диите тряб ва да 
бъ де да де на въз мож ност да отра зя ват на ка за тел ни и дру ги съ деб-
ни произ вод ст ва. 

31. Принципът за проз рач ност, при ло жен под фор ма та на 
разпростра не ние на ин фор ма ция за дейност та и функ циите на 
про ку ра ту ра та, е пъ тят към из граж да не на до ве рие и уве ре ност в 

13 Вж. inter alia Николайшвили сре щу Грузия, № 37048/04, 13 яну ари 2009 г.; 
Скиаца сре щу Италия, № 5077/99, 11 яну ари 2005 г.; Каракас и Йешилимак 
сре щу Турция, № 43925/98, 28 юни 2005 г. 
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об щест во то. По то зи на чин ими джът на про ку рор ска та служ ба се 
фор ми ра ка то ва жен ком по нент на об щест ве но то до ве рие в пра-
вил но то функ циони ра не на пра во съд на та систе ма. Възможно 
най-ши ро кият достъп на ме диите до ин фор ма ция, за ся га ща 
дейност та на про ку ро ри те, до пъл ни тел но укреп ва де мокра цията 
и допри на ся за от крит диалог с об щест во то. 

32. Прокурорските служ би са в състояние да изпъл ня ват и 
един вид обра зо ва тел на ро ля, ка то за поз на ват об щест ве но то мне-
ние с на чи на на функ циони ра не на пра во съд на та систе ма. Те би-
ха могли да пре доста вят под хо дя ща ин фор ма ция в ме дийно то и 
публич но то простран ст во с цел из граж да не на по-добро зна ние и 
раз би ра не за съ деб на та систе ма. 

33. Съблюдаването на прин ци па на от кри тост до пъл ни тел но 
ще допри не се за по ви ша ва не на стан дар та на ра бо та на про ку ра-
ту ра та. Чрез ин фор ми ра не на ме диите по въпро си, свър за ни с те-
ку щи произ вод ст ва и раз след ва ния, пра вопри ла га щи те ор га ни и 
служ би те на про ку ра ту ра та ще бъ дат в състояние да по лу ча ват и 
обрат на ин фор ма ция от стра на на ши ро ка та об щест ве ност, което 
от своя стра на ще по добри ефи кас ност та на пра во съ дието. 

34. Допустимо е в рам ки те на за ко на про ку ро ри те да пре-
доста вят ин фор ма ция в публич но то простран ст во чрез ме дий ни 
ка на ли за це ли те на пре дот вра тя ва не на престъпле ния и дру ги за-
ко но на ру ше ния. 

35. От про ку ра ту ри те на дър жа ви те членки се очак ва да из-
бе рат на ос но ва та на спе ци фич ни те на ционал ни кри те рии, за ко-
но да тел ст во или тра ди ции най-под хо дя щия на чин за ко му ни ка-
ция, вклю чи тел но кой да осъ щест вя ва ко му ни ка цията и как во да 
бъ де нейно то съ дър жа ние. 

36. Въпреки че пре доста вят об ща ин фор ма ция на на ционал-
ни те ме дии по въпро си, свър за ни с по ли ти ки те или ос нов на та ро-
ля и функ ция на про ку ра ту ра та, про ку ро ри те в ня кои дър жа ви 
членки не из ра зя ват публич но мне ние по от но ше ние на конкрет-
ни де ла ос вен ка то част от прав ния спор в съ деб на та за ла. Не та-
къв е слу ча ят с дру ги дър жа ви членки, в които все ки про ку рор 
участ ва в ак ти вен диалог с ме диите във връз ка с де ла, с които е 
ан га жи ра н/а, или пре доста вя конкрет ни фак ти от нос но слу чаи, 
които ве че са публич но достояние. Независимо от об стоятел ст ва-
та от но ше нията с ме диите изиск ват взаим но ува же ние, до ве рие, 
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рав но поста ве ност, от го вор ност и за чи та не на ре ше нията на съ да. 
При изпъл не ние на своите за дъл же ния про ку ро ри те тряб ва да 
след ват прин ци па на безпристраст ност и рав но поста ве ност по от-
но ше ние на всич ки участ ни ци в ме дийно то простран ст во. 

37. Яснота, досто вер ност и нед вус мисле ност са усло вията, 
на които тряб ва да от го ва ря вся ка ин фор ма ция, пред ста ве на в ме-
диите от стра на на про ку рор ска та служ ба. 

38. Прокурорите може да ин фор ми рат ме диите на все ки етап 
от про ку рор ска та ра бо та при за чи та не на прав ни те нор ми за за-
щи та на лич ни те дан ни, лич ния жи вот, достойн ст во то, пре зум п-
цията за не ви нов ност, про фе сионал на та ети ка в от но ше нията с 
оста на ли те участ ни ци в про це са, как то и на за ко но ви те нор ми, 
забра ня ва щи или огра ни ча ва щи раз кри ва не то на опре де ле на ин-
фор ма ция. 

39. Във всич ки слу чаи оста ва в си ла спаз ва не то на за ко но ви-
те изиск ва ния за за щи та на по ве ри тел на та ин фор ма ция, вклю чи-
тел но на тайна та на раз след ва не то. 

40. Съгласно прак ти ка та в ня кои дър жа ви членки ко му ни ка-
цията се во ди из ця ло от наз на чен го во ри тел на про ку ра ту ра та, 
кой то не е за дъл жи тел но да бъ де про ку рор, или от спе циали зи ра-
на прес служ ба. В дру ги дър жа ви членки вся ка из хо дя ща ин фор-
ма ция тряб ва да бъ де одобре на или разпростра не на лич но от са-
мия гла вен про ку рор или от ръ ко во ди те ля на про ку рор ска та 
служ ба. Съобщения, произ ти ча щи под фор ма та на не утрал на ин-
фор ма ция от име то на про ку рор ска та служ ба ка то ця ло, пре-
махват въз мож ност та за пер со на ли зи ра не на съ об ще нието и от-
тук на ма ля ват риска от пер со нал ни кри ти ки. 

41. Проактивният под ход към ме диите да ва добри въз мож-
ности на про ку ро ра да поеме ини циати ва та да ин фор ми ра об-
щест ве но то мне ние чрез сред ст ва та за ма со ва ин фор ма ция. 
Съобщенията мо же да имат от но ше ние към об щи въпро си от пра-
вен ха рак тер или по из клю че ние да слу жат за ко ри ги ра не на не-
вяр на ин фор ма ция, ста на ла публич но достояние.14

42. За да бъ де безпристраст на, спра вед ли ва, обек тив на и 
ефек тив на в дейст вията си, про ку ра ту ра та мо же да се възпол з ва 

14 Вж. напр. Сосиете Буиг Телеком сре щу Франция, № 2324/08, 13 май 2012 г. 
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от въз мож ност та да из да ва прес съ об ще ния, да ор га ни зи ра бри-
фин ги или да участ ва в дру ги ви до ве диалог с ме диите под фор-
ма та на прескон фе рен ции, ин тер вю та и/ или участия в се ми на ри и 
кръгли ма си. Новите ин фор ма цион ни тех но ло гии пред ла гат ши-
ро ки въз мож ности за навре мен на и удоб на ко му ни ка ция за це ли-
те на публич на та ин фор ми ра ност по въпро си от дейност та на 
про ку ра ту ра та и дру ги те ми, свър за ни с под дър жа не то на пра во-
вия ред и за кон ността в стра на та.15 Във връз ка с то ва е пре по ръ-
чи тел но офи си те и служ би те на про ку ра ту ра та да разпо ла гат с 
добре под дър жа ни уеб сайто ве. 

43. Сътрудничеството на про ку ра ту ра та с по ли цията или 
дру ги ор га ни на власт та мо же да бъ де от пол за при из гот вя не то 
на прес съ об ще ния, бри фин ги или дру ги ви до ве ко му ни ка ции. То 
е и приз нак за добро син х ро ни зи ра не на уси лията на на ционал ни-
те служ би, ели ми ни ра риска от разпростра ня ва не на не вяр на ин-
фор ма ция и пре дот вра тя ва въз ник ва не то на отри ца тел ни об щест-
ве ни после ди ци вслед ст вие на из вър ше ни осо бе но теж ки пре стъп-
ле ния. Сътрудничеството от то зи тип тряб ва да след ва ос нов ни те 
прин ци пи, за ло же ни в § 22 и § 23 от Препоръка Rec (2000) 19. 

44. Прокурорите тряб ва да се въз дър жат от из ра зя ва не на 
мне ния и от раз кри ва не на ин фор ма ция, която про ти во ре чи на 
прин ци пи те на добра та ко му ни ка ция. От тях се очак ва да съ об-
ща ват фак ти те безпристраст но и обек тив но, ка то из бяг ват лич ни 
оценки или мне ния за ли ца и съ би тия. 

45. Прокурорите, под ло же ни на ме дий ни ата ки с не вяр на ин-
фор ма ция, имат пра во да пред приемат мер ки за оспор ва не или 
ко ри ги ра не на ин фор ма цията по съ де бен или друг път в съ от-
ветст вие с на ционал но то за ко но да тел ст во. Въпреки то ва в та ки ва 
слу чаи и ко га то се разпростра ня ва не вяр на ин фор ма ция за ли ца и 
съ би тия, има щи от но ше ние към про це са, с кой то е ан га жи ран съ-
от вет ният про ку рор, е за пред по чи та не ре ак цията да ид ва от стра-
на на ръ ко во ди те ля или го во ри те ля на про ку ра ту ра та, а при зна-

15 Съдът възприе ста но ви ще то, че прес съ об ще нията, до ри ко га то са публи ку-
ва ни на уеб сай та на про ку ра ту ра та, пред ставля ват публич но достояние и мо же 
да послу жат за ин фор ми ра не на об щест ве но то мне ние от нос но вна ся не то на об-
ви ни тел ния акт в съ да (Шувалов сре щу Естония, № 39820/08 и № 14942/09, 
§ 79, 29 май 2012 г.). 
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чи ми де ла – от глав ния про ку рор, от най-вис шестоящия слу жи тел 
в про ку рор ска та служ ба или на на ционал но ни во. Реакция от то зи 
тип на ма ля ва не об хо ди мост та от ин ди ви ду ал ни от го во ри на про-
ку ро ра до вся ка от участ ва щи те стра ни и ели ми ни ра риска от 
превръ ща не то на си ту ацията в ли чен кон ф ликт. 

46. В ня кои дър жа ви членки съ щест ву ват прав ни или чисто 
прак ти чески пробле ми, които след ва да се взе мат пред вид при 
ин фор ми ра не на ли ца та, обект на про ку рор ски ре ше ния по на ка-
за тел ни де ла. Препоръчва се, ко га то е въз мож но и/ или прак тич но, 
про ку ро ри те да уве до мя ват ли ца та, за сег на ти от тех ни те ре ше-
ния, пре ди те зи ре ше ния да бъ дат опо весте ни публич но. 

IV. ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ
i. Държавите членки или са ми те про ку ра ту ри след ва да раз-

ра бо тят ко му ни ка цион на по ли ти ка, це ля ща оси гу ря ва не на ме-
диен достъп до под хо дя ща ин фор ма ция от нос но дейности те на 
про ку ра ту ра та. Етичните ко дек си на про ку ро ри те мо же да включ-
ват и ръ ко вод ни прин ци пи за от но ше ния с ме диите. Всяка про ку-
ра ту ра е в състояние да опре де ли най-добрия на чин за ко му ни ка-
ция и нейно то съ дър жа ние на ос но ва та на спе ци фич ни те на-
ционал ни кри те рии, за ко но да тел ст во и тра ди ции. 

ii. Комуникацията меж ду про ку ро ри и ме дии тряб ва да се ос-
но ва ва на след ни те прин ци пи: сво бо да на из ра зя ва не и сво бо да 
на пре са та, за дъл же ние за по ве ри тел ност, пра во на ин фор ми ра-
ност, проз рач ност, пра во на ли чен жи вот и достойн ст во, тай на на 
раз след ва не то, пре зум п ция за не ви нов ност, рав но поста ве ност на 
стра ни те, пра ва на за щи та та и спра вед лив про цес. 

iii. Отношенията меж ду про ку ро ри и ме дии след ва да се ос-
но ва ват на взаим но ува же ние, до ве рие, рав но поста ве ност, от го-
вор ност и за чи та не на ре ше нията на съ да. 

iv. Желателно е под хо дът на про ку ра ту ра та към ме диите да 
включ ва как то ре ак тив ни мер ки в от го вор на ме дийни те въпро си, 
та ка и проак тив ни мер ки, ка то про ку ра ту ра та поеме ини циати ва-
та да ин фор ми ра ме диите от нос но съ би тия в съ деб на та сфе ра. 

v. Допустимо е ме дийни те връз ки на про ку ро ри те да бъ дат 
по ве ре ни на го во ри те ли или на про ку ро ри с опит в сфе ра та на 
връз ки те с об щест ве ност та. 
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vi. Препоръчва се, ко га то е въз мож но и/ или прак тич но, про-
ку ро ри те да ин фор ми рат ли ца та – обект на тех ни ре ше ния по на-
ка за тел ни де ла, пре ди те зи ре ше ния да бъ дат опо весте ни публич-
но. 

vii. В слу чаите, ко га то про ку ро ри те вли зат в ди рек тен кон-
такт с ме диите, се пре по ръч ва под хо дя що обу че ние в област та на 
ко му ни ка циите с цел пра вил но то пред ста вя не на ин фор ма цията. 
Обучението мо же да бъ де про веж да но съв мест но с ек спер ти и 
жур на листи или с тях но съ дейст вие. 

viii. Съобщенията, под не се ни под фор ма та на не утрал на ин-
фор ма ция от име то на про ку рор ска та служ ба ка то ця ло, пре-
махват въз мож ност та за пер со на ли зи ра не на съ об ще нията и на ма-
ля ват риска от пер со нал ни кри ти ки. 

ix. Освен изпол з ва не на на лич ни те прав ни ин стру мен ти за 
пред по чи та не е ре ак цията на про ку ра ту ра та по от но ше ние на 
разпростра ня ва на в пре са та не вяр на ин фор ма ция за ней ни слу жи-
те ли да ид ва от ръ ко во ди те ля или от го во ри те ля на про ку ра ту ра-
та, а при зна чи ми слу чаи – от глав ния про ку рор, от най-вис-
шестоящия слу жи тел в про ку рор ска та служ ба или на на ционал но 
ни во. 

x. Препоръчително е да се изпол з ват въз мож ности те, които 
пред ла гат но ви те ин фор ма цион ни тех но ло гии, вклю чи тел но уеб-
сайто ве, за навре мен на и удоб на ко му ни ка ция за це ли те на 
публич на та ин фор ми ра ност по въпро си те от ком пе тен ция на про-
ку ра ту ра та. 

xi. Прокурорите мо гат да об мислят въз мож ности те за съв-
мест на ра бо та с по ли цията или дру ги ор га ни на власт та в про це са 
на из гот вя не и разпростра ня ва не на публич на ин фор ма ция чрез 
ме диите. 


