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ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА МЕДИИТЕ И СЪДА
1.Пресконференции се провеждат само когато има информационен повод,
който
не
е
свързан
с
произнасяне
по
дела.
2.Обобщаващи пресконференции за работата на съда се провеждат след
приключване на шестмесечието и след годишното приключване.
3.При дела, към които има обществен интерес, медиите получават
прессъобщения ден преди процеса. В съобщението се регламентира
достъпът на фоторепортерите и операторите до съдебната зала.
4.Прессъобщението
съдържа:
a. за първоинстанционно наказателно дело: съд, дата, час и място на
разглеждане на делото, инициали на името на подсъдимия, година на
раждане, както и в какво е обвинен, като задължително пресаташето се
позовава
на
обвинителния
акт
на
прокуратурата;
б. за първоинстанционно гражданско дело: съд, дата, час и място на
разглеждане на делото, страни с инициали, предмет на спора;
в. ако делото е било отлагано се посочват причините за това.
5.Ако процесът не се гледа при закрити врати, репортерите имат
възможност да проследят цялото дело, след разрешение на съдиятадокладчик, който взима становището на страните и защитниците им. След
приключване на съдебното заседание
журналистите ще бъдат
информирани само за акта, постановен от съда, в случай, че са поискали
това.
6.Ако процесът се води при закрити врати, лицето, определено за контакт с
медиите ще информира журналистите само за акта, постановен от съда.
7.Никой освен председателят на съдебния състав, няма право да отстранява
журналистите
от
съдебната
зала.
8.Ако процесът не се гледа при закрити врата, репортерите имат
възможност да проследят цялото дело. След приключване на съдебното
заседание, лицето, определено за работа с медиите информира
журналистите само за съдебния акт, с който се постановява присъда,
делото се отлага или прекратява.

9.Ако процесът се води при закрити врата, журналисти не се допускат в
съдебната зала по време на съдебното заседание. След неговото
приключване пресслужбата информира журналистите само за съдебния
акт, с който се постановява присъда, делото се отлага или прекратява.
10.При определяне мерки за неотклонение, към които се проявява медиен
интерес, информация се предоставя от пресаташето веднага след
приключване на съдебното заседание.
11.Журналистите могат да правят справка само по дела, по които има
влязъл в сила съдебен акт, след писмено разрешение на съдията –
докладчик или председателя/в случай, че е невъзможно решението да бъде
дадено от докладчика/. За целта се попълва молба за издаване на
разрешение за достъп до конкретно дело/свободен текст/ и се подава в
съответното деловодство.
12.Журналистът се запознава с материалите по делото в присъствието на
съдебен служител.
13.Видеозаписи и фотографии в съдебната зала, по време на съдебно
заседание, се правят само с разрешение на председателя на състава,
разглеждащ делото и със съгласието на страните-участници /съгласно
чл.32, ал.2 от Конституцията на Република България – никой не може да
бъде фотографиран и филмиран без негово знание и съгласие или въпреки
изричното му несъгласие/. Заявеното от страните съгласие да се заснемат
кадри от процеса се записва в протокола от съдебното заседание.
14.При заявено желание от страна на медиите и след разрешение от
председателя на съда, в определен час може да се осигури свободен достъп
до залите в съда /когато в тях не се провеждат заседания/ и коридорите на
палатата. В тези случаи могат да се заснемат кадри, които да се ползват за
онагледяване на материали, когато репортерите не са могли да присъстват
на място при разглеждане на конкретно дело. Правенето на звукозаписи в
съдебната зала по време на заседание е недопустимо.
15.При желание от страна на репортер за интервю със съдия, журналистът
предоставя
въпросите
си
предварително.
16.Съдиите не дават изявления, свързани с дела, внесени в съда, за текущи
дела или за дела, приключени със съдебен акт. При интерес от страна на
журналистите към подобен род информация, лицето, определено за работа
с медиите подготвя своевременно писмено съобщение, което съгласува със

съдията – докладчик по конкретното дело, след което информацията се
изпраща до редакцията, отправила запитването.
17.Само председателят на съда и заместник- председателят могат да дават
изявления и да правят коментари, свързани с работата съда като цяло.
18.Журналистите ще получават информация за кадрови промени в състава
на съда, за работа по проекти на съдилищата и за технически новости.
19.Обобщаващи пресконференции или прессъобщения може да се
провеждат при изготвянето на отчета за работа на съда.
20.Ако журналист поиска информация за определен проблем или дело, за
което останалите не са проявили интерес, пресаташето я предоставя само
на
медията,
проявила
интерес.

