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ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ

ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÇÀ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÑÒ ÍÀ ÆÀËÁÈ ÏÎ 
×Ë. 2 ÎÒ ÊÎÍÂÅÍÖÈßÒÀ ÇÀ ÇÀÙÈÒÀ ÍÀ 

ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ – ÑÌÚÐÒ Â ËÅ×ÅÁÍÎ 
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ

Íàòàøà Äîáðåâà*

На 19.12.2017 г. Голямата ка ма ра на Европейския съд по 
пра ва та на чо ве ка (ЕСПЧ) закре пи об щи те прин ци пи за до пусти-
мост на оплак ва ния от ле кар ски греш ки в ре ше нието по де ло то 
Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal (appl. no. 56080/13). 
Половината от то ва ре ше ние се състои от за бе ле жи тел но то осо бе-
но мне ние на пор ту гал ския съ дия Пинто де Албукерке, кой то 
пра ви за дъл бо чен те оре ти чен об зор на пра во то на здра ве опаз ва не 
(right to health care), ка то за поч ва с произ хо да на то ва пра во и 
уред ба та му в меж ду на род но то пра во (уни вер сал ни и ре гионал ни 
стандарти), ми на ва през пра во то на здра ве опаз ва не по Конвен-
цията за защита на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди 
(КЗПЧОС) – на спе ци фич ни гру пи, вклю чи тел но де ца, и на об що-
то на се ле ние, и за вър ш ва с кон цеп ция за pro persona под ход към 
пра во то на здра ве опаз ва не по КЗПЧОС. 

По бъл гар ско де ло те зи об щи прин ци пи бя ха при ло же ни на 
19.03.2020 г. в опре де ле нието по до пусти мост по де ло то Иванови 
сре щу България (жал ба № 67320/16). Казусът е свър зан със смърт-
та на ма ло лет на та Д. И. в дър жав на бол ни ца, къ де то тя е хоспи та-
ли зи ра на за ле че ние на ло шо функ циони ра не на сър це то. Жалбата 
е по да дена във връз ка с уста но ве ни про пуски в нейно то ле че ние 
и неспаз ва не на при ло жи ми ме ди цин ски стан дар ти. Тези про-
пуски са уста но ве ни от ад ми нистра тив на про вер ка на Изпъл-
нителна аген ция „Медицински одит“, как то и в обра зу ва но то на-
ка за тел но произ вод ст во, приклю чи ло с мне ние за лип са на 

* Адвокат от София, пред ста ви тел на жал бо по да те ли те по де ло то Иванови 
сре щу България.
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конкрет но ви нов но ли це. В хо да на граж дан ско то де ло сре щу 
бол ни ца та за де лик т на от го вор ност съ дът от хвър ли твър де нието 
за ме ди цин ска небреж ност. Жалбата пред ЕСПЧ е за на ру ше ние 
на чл. 2 КЗПЧОС (ма те риален и про це ду рен аспект). Тя бе ше сче-
те на за не до пусти ма със след ния ана лиз. 

ЧЛЕН 2 – ма те риален аспект
Държавата мо же да но си ди рек т на от го вор ност по чл. 2 

КЗПЧОС за смърт по ра ди ло шо здра ве опаз ва не в из клю чи тел ни 
слу чаи, ко га то: (а) жи во тът на па циен та съз на тел но е бил поста-
вен в опас ност чрез от ка зан достъп до жи во тоспа ся ва що спеш но 
ле че ние или (б) систе мен или струк ту рен проблем в бол нич ни те 
услу ги е до вел до от ка зан достъп до жи во тоспа ся ва що спеш но 
ле че ние и ми нистъ рът на здра ве опаз ва не то или ди рек то рът на 
бол нич но то за ве де ние са знаели или е тряб ва ло да зна ят за то зи 
риск и не са взе ли нуж ни те мер ки да го пре дот вра тят. Във вто ра-
та ка те го рия по па дат слу чаи, в които: (а) дейст вията и без дейст-
вията на ле ка ри те са отиш ли от въд обик но ве на греш ка или 
небреж ност и те са от ка за ли спеш но ле че ние, въпре ки че на пъл но 
са съз на ва ли, че жи во тът на па циен та ще бъ де в риск, ако ле че-
нието не бъ де пре доста ве но; (б) пробле мът наисти на мо же да се 
иден ти фи ци ра ка то систе мен или струк ту рен, а не просто ка то 
сбор от ня кол ко ин ди ви ду ал ни слу чая, в които не що не функ-
циони ра; (в) има връз ка меж ду пробле ма и пре тър пя на та от па-
циен та вре да; (г) пробле мът се дъл жи на про пуск на дър жа ва та да 
ре гу ли ра – раз би ра но в ши рок сми съл, вклю чи тел но ка то кон трол 
и пра вопри ла га не. Грешки в диаг но за та, до ве ли до за ба ве но при-
ла га не на пра вил но то ле че ние или до за ба вя не на из вър ш ва не то 
на да де на ма ни пу ла ция/опе ра ция, са ми по се бе си не пред ставля-
ват от ка зан достъп до здра ве опаз ва не. 

В де ло то Иванови Съдът не от кри ва систе мен или струк ту-
рен проблем в дет ска та кар диоло гия. Съдът от хвър ля оплак ва не-
то, че бол ни ца та в гр. Б. е от ка за ла да из вър ши пе ри кар д на пунк-
ция (из дър п ва не на око ло сър де чен из лив с игла), тъй ка то не 
разпо ла га с обу че ни спе циалисти и обо руд ва не за та ка ва опе ра-
ция. Аргументът на Съда е, че по един и съ щ на чин би про текло 
ле че нието на Д. И. и в гр. Б., и в София, ка то се по зо ва ва на 
заклю че нието на ве щи те ли ца по граж дан ско то де ло – спе-
циалисти по дет ска кар диоло гия от София. Разпитани в съ деб но 
за се да ние, те за явя ват, че съ що не би ха проб ва ли пе ри кар д на 
пунк ция вър ху та зи конкрет на па циен т ка. 
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Съдът раз съж да ва, че до ри и да се приеме, че ня кои фор ми 
на ле че ние би ха да ли на де те то по-го ле ми шан со ве за оце ля ва не, 
но не са проб ва ни, за що то в бол ни ца та в гр. Б. лип с ват обо руд ва-
не и спе циалисти, фа тал ният ре зул тат не мо же да се раз глеж да 
ка то систе мен или струк ту рен проблем, въз ник нал от про пуска на 
дър жа ва та да ре гу ли ра здра ве опаз ва не то. Във връз ка с то ва Съдът 
ак цен ти ра, че (а) пра во то на здра ве (right to health) не е сред га-
ран ти ра ни те от КЗПЧОС и до пъл ни тел ни те про то ко ли пра ва и 
(б) разпре де ля не то на дър жав ни суб си дии в област та на здра ве-
опаз ва не то не е въпрос, по кой то Съдът мо же да взе ме ста но ви ще 
и да се на мес ва във вътреш на та по ли ти ка, до кол ко то Министерст-
вото на здра ве опаз ва не то е в по-добра по зи ция за то ва. 

В заклю че ние, ня ма на ру ше ние на чл. 2 – ма те риален аспект. 

ЧЛЕН 2 – про це ду рен аспект
Основното оплак ва не на жал бо по да те ли те от ка чест во то на 

граж дан ския про цес, про те къл в България, е свър за но с до ка за-
тел ст ве на та си ла на ек спер ти зи те – с фак та, че ек спер ти зи те от 
на ка за тел но то произ вод ст во не са до пус на ти ка то до ка за тел ст ва, 
и с фак та, че съ деб но то ре ше ние пред ставля ва пре пис на заклю-
че нието на ве щи те ли ца без соб ст вен ана лиз на при ло жи мо то 
пра во и без по зо ва ва не на дру ги пред ста ве ни по де ло то до ка за-
тел ст ва ка то ме ди цин ска ли те ра ту ра. Съдът при пом ня об що то 
пра ви ло, че съ ди ли ща та са длъж ни да из след ват кри тич но заклю-
че нието на ве щи те ли ца, но „ин тен зив ност та на ра бо та та, изиск-
ва на от съ ди ли ща та, що се от на ся до кре ди ти ра не на ек спер ти за-
та, тряб ва да се пре це ня ва във все ки един слу чай по от дел но пред-
вид естест во то и слож ност та на пред мет ни те ме ди цин ски въпро-
си“ (§ 57). 

В ка зу са Иванови Съдът от бе ляз ва, че жал бо по да те ли те не 
се оплак ват от на ка за тел но то произ вод ст во и от произ вод ст во то 
пред Изпълнителна аген ция „Медицински одит“, а са мо от произ-
вод ст во то по чл. 45 ЗЗД. За кон траст, по де ло то Lopes de Sousa 
Fernandes жал бо по да тел ка та твър ди то тал на не въз мож ност да за-
щи ти пра ва та си чрез раз лич ни вътреш ноправ ни сред ст ва, ни кое 
от които не во ди до ре зул тат. Този под ход се оказ ва успе шен и 
дейст ви тел но Съдът приз на ва на ру ше ние на член 2 (про це ду рен 
аспект), тъй ка то „на ционал на та систе ма ка то ця ло, изпра ве на 
пред спо рен ка зус на ме ди цин ска небреж ност, до ве ла до смър т та 
на съпру га на жал бо по да тел ка та, не е пре доста ви ла адек ва тен и 
навре ме нен от го вор“ (§ 238). 
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Съдът приема, че Иванови не е слу чай, в кой то ве щи те ли ца 
са от го во ри ли уклон чи во на клю чо ви те въпро си (за раз ли ка от 
ре ди ца тур ски де ла, по които се уста но вя ва на ру ше ние на 
КЗПЧОС) или са под несли са мо край ни из во ди без обос нов ка. 
Заключението на ве щи те ли ца и тех ни те послед ва щи по ка за ния 
Съдът опре де ля ка то „де тайл ни и покри ва щи глав ни те въпро си 
на ка зу са“. Решаващият из вод на Съда е, че из бо рът на съ ди ли ща-
та из ця ло да възприемат заклю че нията на ве щи те ли ца не раз кри-
ва „лип са на доста тъч на съ деб на про вер ка на ек спер ти за та“. 
Националните съ деб ни ре ше ния не из глеж дат на Съда „яв но не-
обос но ва ни и произ вол ни“, пък и не е не го ва ро ля да ка же „да ли 
опре де лен вид до ка за тел ст ва мо гат да се до пускат във вътреш ни-
те произ вод ст ва“. 

Следователно ня ма на ру ше ние и на чл. 2 – про це ду рен 
аспект. 

В заклю че ние, ЕСПЧ е по-скло нен да приеме на ру ше ние 
вслед ст вие на до пус на та ме ди цин ска небреж ност – и то по-ве-
роят но са мо на про це дур ния аспект на чл. 2 КЗПЧОС, – ако се 
опи шат всич ки изпроб ва ни на на ционал но ни во сред ст ва, до ри и 
те зи, които не е за дъл жи тел но да се из чер пят, и се наблег не на ку-
му ла тив ния ефект от от ка зи те да се иден ти фи ци ра от го вор но ли-
це. 

Освен то ва съ щест ве на раз ли ка меж ду де ла та Иванови и 
Lopes de Sousa Fernandes е къ де е при чи не но за бо ля ва не то, до ве-
ло до смър т та. По де ло то Иванови де те то е за ра зе но, пре ди да 
постъ пи в бол ни ца та, а по де ло то Lopes de Sousa Fernandes мъ жът 
е за ра зен в са ма та бол ни ца. Във връз ка с то ва Съдът от бе ляз ва: 
„Обхватът на раз след ва не, изпра ве но пред слож ни въпро си в ме-
ди цин ски кон текст, не мо же да се тъл ку ва ка то огра ни че но до час 
и не посред ст ве на при чи на за смър т та на ли це то... [К]ога то има 
prima facie за щи ти мо твър де ние за ве ри га от съ би тия, въз мож но 
от клю че ни от небреж ност, която мо же да е допри несла за смър т-
та на па циен та, по-спе циал но, ако се ка сае за твър де ние за при до-
би та в бол ни ца ин фек ция, от власти те се очак ва да про ве дат за-
дъл бо че но изу ча ва не на слу чи ло то се“, вместо да го раз глеж дат 
ка то „по ре ди ца от ме ди цин ски ин ци ден ти, без да обър нат спе-
циал но вни ма ние как мо же те да са свър за ни помеж ду си“ (§ 237). 


