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 ÏÐÀÂÎÒÎ ÍÀ ÑÈÃÓÐÍÎ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ ËÅ×ÅÍÈÅ 
Â ÏÐÀÊÒÈÊÀÒÀ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÑÚÄ ÏÎ 

ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ

Ìàðèÿ Øàðêîâà*

I. Âúâåäåíèå
Световната здрав на ор га ни за ция (СЗО) от де ля спе циал но 

място в своята дейност на бе зо пас ност та на па циен та (Patient 
safety), ка то я де фи ни ра ка то „от съст вие на пре дот в ра ти мо 
ув реж да не на па циен та при оказ ва не на ме ди цин ска по мощ и на-
ма ля ва не на риска от из лиш ни ув реж да ния до прием лив ми ни-
мум“1. Безопасността на па циен та е ед на от ха рак те ристи ки-
те на ка чест ве на та ме ди цин ска по мощ на ред със своев ре мен-
ност та, ефи кас ност та, ефек тив ност та, ра вен ст во то и поста-
вя не то на па циен та в цен тъ ра на ме ди цин ска та гри жа. Дан ни-
те от СЗО по каз ват, че не же ла ни те съ би тия в ле чеб ни те за ве-
де ния са 14-ата най-честа при чи на за за бо ле ваемост и смър т-
ност на ред с ма ла рията и ту бер ку ло за та, а го диш но в све та 
14% от хоспи та ли зи ра ни те па циен ти се за ра зя ват с вътре бол-
нич ни ин фек ции.2 Тази сму ща ва ща ста тисти ка по каз ва, че 
пробле ми те за си гур но то и бе зо пас но ле че ние не след ва да се 
раз глеж дат огра ни че но и са мо в кон текста на граж дан скоправ-
ни те спо ро ве меж ду па циен ти и ле чеб ни за ве де ния или ме ди цин-
ски спе циалисти.3

В България па циен ти те, които са пре тър пе ли иму щест ве ни 
или не иму щест ве ни вре ди при или по по вод на оказ ва не на ме ди-
цин ска по мощ, имат пра во на обез ще те ние, което се ре али зи ра 
чрез ан га жи ра не на граж дан ска от го вор ност на ме ди цин ски те 

* Адвокат от Пловдив. 
1 https://www.who.int/patientsafety/en/, достъп на на 3.06.2019 г. 
2 WHO: 10 facts about patient safety, https://www.who.int/features/factfi les/pa-

tient_safety/en/, достъп на на 3.06.2019 г. 
3 Вж. напри мер чл. 45 и сл. от ЗЗД. 
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спе циалисти или ле чеб ни те за ве де ния. Изследване4, включ ва що 
преглед и ана лиз на 3775 граж дан ски де ла сре щу ме ди цин ски 
спе циалисти и ле чеб ни за ве де ния за запла ща не на обез ще те ния 
за вре ди, при чи не ни на па циен ти при оказ ва не на ме ди цин ска по-
мощ, уста но ви, че те зи иско ве на ми рат своето прав но ос но ва ние 
в де лик т на та от го вор ност.6 Значително по-ряд ко се приема, че се 
тър си обез в ре да по ра ди не из пъл не ние на до го вор ни за дъл же ния.7 
Фактическият състав на де лик та в ме ди ци на та не се раз ли ча ва от 
съста ва на все ки друг де ликт: деяние (дейст вие или бездействие), 
вре да, при чин на връз ка, про ти воправ ност8 и ви на.9

Посоченото из след ва не ос вен то ва по ка за, че в 75% от те зи 
де ла от вет ни ци са ле чеб ни за ве де ния за бол нич на или из вън бол-
нич на по мощ, а в 13% е на ли це па сив но су бек тив но съ еди ня ва не 
на иско ве те сре щу ле чеб ни за ве де ния и ме ди цин ски спе циалисти. 
В те зи слу чаи съ дът приема, че от го вор ност та на ли ца та, 
които са въз ло жи ли дру ги му из вър ше но то на ня как ва ра бо та, за 
вре ди те, при чи не ни при или по по вод на та зи ра бо та, е за чуж ди 
про ти воправ ни и ви нов ни дейст вия или без дейст вия.10

Деликтната от го вор ност е на со че на към уста но вя ва не то на 
ви нов но про ти воправ но по ве де ние на раз лич ни ме ди цин ски спе-
циалисти, ан га жи ра ни в ле чеб но-диаг ностич ния про цес. Много 
ав то ри спо де лят те за та, че то зи ред за обез ще тя ва не на па циен ти, 
пре тър пе ли вре ди при оказ ва не на ме ди цин ска по мощ, влияе не-

4 Шаркова, М. Медицинският де ликт. С.: ЦОА „Кръстю Цончев“, 2018. 
5 Данните са ак ту али зи ра ни към 31.12.2018 г. Вж. напри мер https://xn-

---sbaboie9abec7dej5i.bg/ак ту ал на-ста тисти ка-за-медицинските/, достъп на на 
12.07.2019 г. 

6 Вж. напри мер Решение от 6.01.2015 г. по гр. д. № 5235/2011 г. на Софийския 
град ски съд; свър за ни де ла: в. гр. д. № 4369/2015 г. на Софийския апе ла ти вен 
съд, гр. д. № 4347/2016 г. на ВКС. 

7 Вж. напри мер Решение по в. гр. д. № 2099/2013 г. на Окръжния съд – 
Пловдив; свър за ни де ла: гр. д. № 10825/2012 г. (в сила). 

8 Генералният де ликт не фор му ли ра из рич но изиск ва не то за про ти воправ-
ност, но в док три на та еди но душ но се приема, че тя е еле мент от фак ти ческия 
състав на де лик та. Вж. напри мер Конов, Т. Основание на граж дан ска та от го-
вор ност. – В: Подбрани съ чи не ния. С.: Сиела, 2010, с. 107, как то и Антонов, Д. 
Непозволено ув реж да не. С., 1965, с. 62. 

9 Вж. напри мер Решение от 6.01.2015 г. по гр. д. № 5235/2011 г. на Софийския 
град ски съд; свър за ни де ла: в. гр. д. № 4369/2015 г. на Софийския апе ла ти вен 
съд, гр. д. № 4347/2016 г. на ВКС, до пус на то до ка са цион но об жал ва не и насро-
че но за раз глеж да не в от кри то съ деб но за се да ние на 5.10.2017 г. 

10 ППВС № 7/30.12.1969 г. 
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га тив но вър ху ини циати ви те, свър за ни с по добря ва не на па циен-
т ска та бе зо пас ност. Според тях11 опас ност та от въз ник ва не на съ-
де бен спор съз да ва усло вия за де фан зив но по ве де ние от стра на 
на ме ди цин ския пер со нал, а не сти му ли за доклад ва не на не же ла-
ни съ би тия и за по добря ва не на ка чест во то на ме ди цин ско то об-
служ ва не. В рам ки те на те зи де ла фак ти ческият състав на де лик-
та огра ни ча ва стра ни те и те са при ну де ни да се кон цен три рат 
вър ху ин ди ви ду ал ни те греш ки и ви на та на ме ди цин ски те спе-
циалисти вместо да иден ти фи ци рат пробле ми, свър за ни със 
систем ни де фи ци ти в ор га ни за цията и управле нието на здрав на та 
систе ма.

Съвсем раз ли чен е под хо дът на Европейския съд по пра ва та 
на чо ве ка (ЕСПЧ), кой то раз глеж да пра во то на бе зо пас ност на 
па циен та в кон текста на га ран ти ра ни от Европейската кон вен-
цията за пра ва та на чо ве ка (ЕКПЧ) пра ва и сво бо ди. По то зи на-
чин Съдът заема клю чо ва ро ля при де фи ни ра нето на пра во то на 
бе зо пас но ле че ние и съз да ва не то на стан дар ти, га ран ти ра щи то ва 
пра во.

II. Ïðàâîòî íà áåçîïàñíîñò â ïðàêòèêàòà íà 
Åâðîïåéñêèÿ ñúä ïî ïðàâàòà íà ÷îâåêà – ïîíÿòèå çà 
ïîçèòèâíè çàäúëæåíèÿ íà äúðæàâèòå – ñòðàíè ïî 

Êîíâåíöèÿòà
ЕКПЧ не съ дър жа из рич на нор ма, която приз на ва пра во то 

на бе зо пас ност на па циен та. Въпреки то ва Съдът е раз глеж дал 
мно го слу чаи, свър за ни с при чи ня ва не то на смърт или ув реж да не 
на па циен ти при или по по вод на оказ ва не на ме ди цин ска по мощ. 
Когато раз глеж да те зи де ла, Съдът най-често приема, че са на ру-
ше ни пра во то на жи вот (чл. 2), забра на та за из те за ния (чл. 3), 
пра во то на спра вед лив съ де бен про цес (чл. 6), пра во то на за чи та-
не на лич ния и се мейния жи вот (чл. 8), как то и забра на та за 
дискри ми на ция (чл. 14), га ран ти ра ни от ЕКПЧ.

Терминът пра во на бе зо пас но ле че ние не се из пол з ва ка то 
по ня тие от ЕСПЧ, но ана ли зът на прак ти ка та му поз во ля ва да се 
из ве дат ос нов ни те ха рак те ристи ки на бе зо пас ност та на па циен та 
и тях на та връз ка с га ран ти ра ни те от ЕКПЧ пра ва и сво бо ди. В 
своите ак то ве Съдът раз глеж да по зи тив ни те за дъл же ния на дър-
жа ви те, на со че ни към га ран ти ра не то на по со че ни те по-го ре чо-

11 Studdert, D. M. and others. No-Fault Compensation for Medical Injuries. The 
Prospect for Error Prevention. – JAMA, 2001, Vol. 286, 217–223. 
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веш ки пра ва, в про це ду рен и ма те риален аспект, които са пря ко 
свър за ни с бе зо пас ност та на па циен ти те. По то зи на чин се из-
граж да яс на кон цеп ция за то ва как ви след ва да са ми ни мал ни те 
усло вия, на които вся ка здрав на систе ма тряб ва да от го ва ря, за да 
се оси гу ри бе зо пас но ле че ние на па циен ти те. ЕСПЧ не играе ро-
ля та на чет вър та ин стан ция, която пре раз глеж да де ла за ле кар ски 
греш ки, а ана ли зи те му не са кон цен три ра ни вър ху ин ди ви ду ал ни 
про пуски и ви нов ни дейст вия и без дейст вия на от дел ни ме ди-
цин ски спе циалисти или про пуски на ле чеб ни за ве де ния. Така 
напри мер по де ло то Z. v. Poland12 съ дът приема, че: там, къ де то 
дър жа ва та е приела адек ват ни пра ви ла, за да оси гу ри ви со ки 
про фе сионал ни стан дар ти сред здрав ни те спе циалисти и за да 
за щи ти жи во та на па циен ти те, греш ка или ло ша пре ценка на 
ня кой от ме ди цин ски те спе циалисти или не успех при ко ор ди-
ни ра не то меж ду тях при оказ ва не на ме ди цин ска по мощ на 
конкре тен па циент, до ри да е до ка за на небреж ност, ня ма ос-
но ва ние за ан га жи ра не на от го вор ност та на дър жа ва та за на-
ру ша ва не на нейни те по зи тив ни за дъл же ния по чл. 2 от 
Конвенцията.13

За да се изяс нят оба че адек ват ни те пра ви ла, които дър жа-
ви те са длъж ни да приемат, е не об хо ди мо най-напред да се изяс-
ни същ ност та на по зи тив ни те и не га тив ни те за дъл же ния на дър-
жа ви те при при ла га не то на ЕКПЧ.

В те орията съ щест ву ват раз лич ни кла си фи ка ции на за дъл-
же ния на дър жа ви те, свър за ни със за щи та та на пра ва та на чо ве ка. 
Водещото виж да не в док три на та приема те за та за т.нар. три пар-
тид на ти по ло гия14, която раз ли ча ва три гру пи за дъл же ния за 
дър жа ви те: да ува жа ват, за щи та ват и осъ щест вя ват15 чо веш ки те 
пра ва и сво бо ди. Задължението да ува жа ват (to respect) изиск ва 

12 Z. v. Application № 46132/08, вж. съ що и Powell v. UK, 45305/99, (2000) 30 
EHRR CD 152, [2000] ECHR 703. 

13 (However), where a Contracting State has made adequate provision to secure 
high professional standards among health professionals and the protection of the 
lives of patients, it cannot accept that matters such as error of judgment on the part of 
a health professional or failure to coordinate by health professionals in the treatment 
of a particular patient, assuming such negligence to have been established, are 
suffi cient of themselves to call a Contracting State to account from the standpoint of 
its positive obligations under Article 2 of the Convention to protect life.

14 Eide, А. Realization of Social and Economic Rights and the Minimum 
Threshold Approach. – Human Rights Law Journal, 1989, Vol 1–2, 35–51. 

15 Тo respect; to protect; to fulfi ll. 



7Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 6/2019

от дър жа ви те да се въз дър жат от на ме са при упраж ня ва не то на 
те зи пра ва, без да е не об хо ди мо да пред приемат ня как ви конкрет-
ни мер ки или дейст вия в та зи на со ка.

Задълженията на дър жа ви те да за щи та ват (to protect) и осъ-
щест вя ват (to fulfi ll) пра ва та и сво бо ди те на чо ве ка са свър за ни с 
конкрет ни дейст вия. Тази ак тив ност включ ва пред приема не то 
на раз лич ни за ко но да тел ни, ад ми нистра тив ни, фи нан со ви и дру-
ги мер ки, които оси гу ря ват за щи та та и ефек тив на та ре али за ция 
на чо веш ки те пра ва.

В систе ма та на ЕКПЧ до ми ни ра мал ко по-раз лич на те ория, 
която раз де ля за дъл же нията на по зи тив ни и не га тив ни.16 Нега-
тив ните за дъл же ния изиск ват от дър жа ви те да не на ру ша ват чо-
веш ки те пра ва. Към тях спа дат за дъл же нията да не се от не ма чо-
веш ки жи вот; дър жав ни те власти да не из вър ш ват пре тър с ва не в 
се мейно то жи ли ще без на ли чието на ос но ва ние за то ва; да не се 
из вър ш ва дискри ми на ция спря мо же ни те, хо ра та с раз лич на сек-
су ал на ориен та ция или по друг приз нак.

Концепцията за по зи тив ни те за дъл же ния се ос но ва ва на 
идея та, че дър жа ви те са длъж ни да пред приемат под хо дя щи мер-
ки, с които да оси гу рят ефек тив но то упраж ня ва не на те зи пра ва. 
Следователно по зи тив ни те за дъл же ния изиск ват пред приема не то 
на конкрет ни дейст вия – напри мер въ веж да не то на про це ду ри за 
кон трол при пре тър с ва не на жи ли ще то; приема не на за ко ни, в 
които да се съ дър жат пра ви ла, оси гу ря ва щи за щи та от йо ни зи ра-
щи лъ че ния, и дру ги.

Позитивните за дъл же ния от своя стра на се раз де лят на ма-
те риал ни (substantial) и про це дур ни (procedural). Първите 
включ ват приема не то на раз лич ни по вид за ко но да тел ни мер ки, 
които га ран ти рат пъл но то и ефек тив но упраж ня ва не на чо веш ки-
те пра ва. В кон текста на здра ве опаз ва не то и па циен т ска та бе зо-
пас ност мо же да се по со чат раз лич ни при ме ри, ка то оси гу ря ва не 
на ос нов но жи во тоспа ся ва що обо руд ва не в бол ни ци те (кувьо зи, 
апа ра ти за об диш ва не, сте рил ни ме ди цин ски консумативи) или 
въ веж да не  на пра ви ла за огра ни ча ва не на вътре бол нич ни те ин-
фек ции.

Вторият вид по зи тив ни за дъл же ния включ ват съз да ва не то 
на конкрет ни про це ду ри, които га ран ти рат ефек тив на за щи та при 

16 Mik, C. Teoria obowią zkó w pozytywnych pań stwstron traktató w w dziedzinie 
praw człowieka. Na przykładzie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. – In: 
Księ ga jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza. Toruń , 2004, 260–271. 
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на ру ша ва не на пра ва та на чо ве ка. В област та на здра ве опаз ва не-
то та ки ва са про це ду ри те за раз след ва не на ме ди цин ски греш ки; 
пра ви ла, га ран ти ра щи оси гу ря ва не то на не за ви си ми ме ди цин ски 
експер ти; достъп до обез ще те ние за настъ пи ли вре ди при или по 
по вод на ока за на ме ди цин ска по мощ и др.

При ана лиз на пробле ма, свър зан с бе зо пас ност та на па-
циен ти те, е не об хо ди мо да се из след ват имен но по зи тив ни те ма-
те риал ни и про це дур ни за дъл же ния на дър жа ви те, за да се раз-
крие в макси мал на сте пен съ дър жа нието на то ва по ня тие. Чрез 
уста но вя ва не на дъл жи ми те дейст вия, които дър жа ви те след ва да 
пред приемат, се раз кри ват ос нов на та същ ност и об хват на бе зо-
пас ност та на па циен та ка то проявле ние на га ран ти ра ни те от 
ЕКПЧ пра ва и сво бо ди.

III. Ìàòåðèàëíè (substantial) àñïåêòè íà ïîçèòèâíèòå 
çàäúëæåíèÿ íà äúðæàâèòå äà îñèãóðÿò áåçîïàñíîñò 

íà ïàöèåíòà

1. Подходящи мерки за защита на живота на пациентите 
(чл. 2)

В увод на та част на из ло же нието бе ше по со че но, че ни то 
пра во то на достъп до ме ди цин ска по мощ, ни то пра во то на бе зо-
пас ност на па циен та при оказ ва не то ѝ са из рич но приз на ти от 
ЕКПЧ. Въпреки то ва още през 1978 г. Европейската ко ми сия по 
пра ва та на чо ве ка (Комисията)17 раз глеж да де ло то Association X 
v. United Kingdom18, ка то из веж да опре де ле ни по зи тив ни за дъл-
же ния за дър жа ви те – стра ни по Конвенцията, в област та на здра-
ве опаз ва не то, които га ран ти рат пра во то на жи вот (чл. 2). Коми-
сията приема, че дър жа ви те са за дъл же ни не са мо да се въз дър-
жат от умиш ле но от не ма не на чо веш ки жи вот, но съ що та ка да 
пред приемат под хо дя щи мер ки за не го во то опаз ва не. Тези прин-
ци пи после до ва тел но се при ла гат и до раз ви ват в де ла та Tavares 
v. France19 и Mehmet Isiltan v. Turkey20. Комисията из рич но приз-
на ва, че дър жа ви те тряб ва да въ ве дат мер ки, за дъл жа ва щи бол ни-

17 Делото е раз гле да но от Европейската ко ми сия по пра ва та на чо ве ка, която 
от 1954 до 1998 г. пре це ня ва да ли да де на жал ба е до пусти ма и след ва да бъ де 
раз гле да на от ЕСПЧ. След приема не то на Протокол № 11 на 1.11.1998 г. от дел-
ни те граж да ни, ор га ни за ции и дър жа ви на соч ват жал би те си ди рек т но до Съда. 

18 Association X. v. UK – Eur. Comm. HR № 7154/75, jud., 12.07.1978. 
19 Antonio Conceicao Tavares v. France – Eur. Comm. HR Application 

№ 16593/90, dec., 12.09.1991.
20 Mehmet Isiltan v. Tureky – Eur. Comm. HR № 20948/92, jud., 22.05.1995. 
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ци те да приемат пра ви ла, които за щи та ват жи во та на па циен-
ти те. ЕСПЧ не се от кло ня ва от въз приети те от Комисията прин-
ци пи в своите по-къс ни ре ше ния, а посте пен но ги до раз ви ва.21

Първото ре ше ние на Голямата ка ма ра на Съда в област та на 
па циен т ска та бе зо пас ност е поста но ве но по де ло то Calvelly and 
Giglio v. Italy22. Жалбоподателите са ро ди те ли на но во ро де но, 
кое то уми ра ня кол ко ча са след раж да не то си в част на бол ни ца. 
Първоинстанционният съд осъж да ле ка ря, во дил раж да не то, за 
при чи ня ва не на смърт по непред паз ли вост, тъй ка то приема, че 
не е взел под хо дя щи мер ки за пре дот в ра тя ва не на настъ пи ли те 
услож не ния при раж да не то, ма кар да е знаел за риско ва та бре-
мен ност на майка та. Заради про це су ал ни на ру ше ния оба че вли за-
не то в си ла на при съ да та се за ба вя тол ко ва дъл го, че на ка за тел-
но то преслед ва не се по га ся ва по дав ност и де ло то е прекра те но. 
Междувременно ро ди те ли те за веж дат граж дан ско де ло, в рам ки-
те на което е постиг на то спо ра зу ме ние меж ду тях и част на та бол-
ни ца.

Макар жал ба та да е приета от Голямата ка ма ра за не до-
пусти ма, тъй ка то ро ди те ли те са по лу чи ли адек ват но обез ще те-
ние за смър т та на де те то си23, то ва де ло е по вод ЕСПЧ да по со чи, 
че: дър жа ви те след ва да съз да дат под хо дя ща прав на рам ка, 
която да за дъл жи бол ни ци те, как то дър жав ни, та ка и част-
ни, да взе мат под хо дя щи мер ки за за щи та на жи во та на своите 
па циен ти24. В ре ше нието си по де ло то Lopes de Sousa Fernandes 
v. Portugal25 Съдът от бе ляз ва, че за дъл же нието на дър жа ва та – 
стра на по Конвенцията, да ре гу ли ра дейност та на дър жав ни те и 
част ните бол ни ци не об хва ща са мо съз да ва не то на прав на рам ка, 
но включ ва съ що та ка кон трол вър ху из пъл не нието на приети-
те от нея пра ви ла, за да се га ран ти ра тях на та ефек тив ност. В дру-

21 Вж. напри мер Torquil Dick Erikson v. Italy – ECtHR, Application № 37900/97, 
dec., 26.10.1999: „In particular, the positive obligations a State has to protect life 
under Article 2 of the Convention include the requirement for hospitals to have 
regulations for the protection of their patients’ lives (…)“, съ що и William and Anita 
Powell v. the UK – EСtHR № 45305/99, jud., 4.05.2000. 

22 Calvelli and Giglio v. Italy – № 32967/96, ECtHR 2002 – I. 
23 Този въпрос ще бъ де об съ ден в раз дел IV от настоящо то из ло же ние. 
24 Вж. бел. под ли ния 22: to make regulations compelling hospitals, whether pub-

lic or private, to adopt appropriate measures for the protection of their patients’ 
lives. 

25 Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal, ECtHR Application № 56080/13, 19 
December 2017; ECHR 2018/17. 
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ги свои ре ше ния – напри мер по де ло то Mehmet Şentürk and Bekir 
Şentürk v. Turkey26 Съдът до ба вя, че пра ви ла та след ва да оси гу рят 
спаз ва не то на ви со ки про фе сионал ни стан дар ти от ме ди цин-
ски те спе циалисти.

ЕСПЧ не изяс ня ва как ви след ва да бъ дат те зи пра ви ла и про-
фе сионал ни стан дар ти, ни то по соч ва или из броява под хо дя щи те 
мер ки за за щи та на жи во та на па циен ти те. Тези по ня тия оба че 
посте пен но раз кри ват съ дър жа нието си при за дъл бо чен ана лиз на 
ак то ве те на Съда, в които са раз глеж да ни ка зу си, свър за ни с бе-
зо пас но то ле че ние на па циен ти те.

Във връз ка с това най-напред след ва да се при пом ни ка за но-
то в увод на та част, че ме ди цин ска та небреж ност или до пус на та та 
греш ка на да ден спе циалист, как то и лип са та на ко ор ди на ция 
меж ду ле ка ри те не са ос но ва ние за ан га жи ра не на от го вор ност та 
на дър жа ви те по ре да на Конвенцията.27 По то зи на чин ЕСПЧ яс-
но раз гра ни ча ва лич на та от го вор ност на ле ка ря или ле чеб но то 
за ве де ние за при чи ня ва не на вре ди на па циен ти при оказ ва не на 
ме ди цин ска по мощ и от го вор ност та на дър жа ви те – стра ни по 
Кон вен цията, да оси гу рят бе зо пас но ле че ние на па циен ти те. Този 
под ход е раз би раем, за що то до ри в най-добре ор га ни зи ра ни те 
здрав ни систе ми въз ник ват не же ла ни съ би тия по вре ме на ле че-
ние за ра ди до пус на ти греш ки от ме ди цин ски те спе циалисти. 
Съдът оба че с после до ва тел ност приема, че дър жа ви те на ру ша-
ват га ран ти ра ни те от Конвенцията пра ва и сво бо ди в слу чаи те на 
за ко но да тел ни де фи ци ти, които во дят до въз ник ва не то на 
систем  ни ор га ни за цион ни пробле ми при оказ ва не то на ме ди цин-
ска по мощ, как то и ко га то е огра ни че но пра во то на достъп до жи-
во тоспа ся ва що ле че ние или са до пус на ти се риоз ни на ру ше ния на 
пра во то на ин фор ми ран из бор на па циен та.

1.1. Стандарти, свързани с осигуряването на достъп до 
медицинска помощ

Едно от най-важ ни те ре ше ния, свър за ни с раз глеж да ния 
проб лем, е поста но ве но по де ло то Asiye Genç v. Turkey28. ЕСПЧ е 
раз гле дал жал ба на май ка на по чи на ло но во ро де но, което раз ви ва 
ди ха тел ни пробле ми мал ко след раж да не то. Болницата оба че не 

26 Mehmet Şentürk and Bekir Şentürk v. Turkey, ECtHR Application № 13423/09, 
9 April 2013. 

27 Вж. бел. под ли ния 12. 
28 Asiye Genç v. Turkey, ECtHR Application no. 24109/107, 27 January 2015. 
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раз по ла га с ин тен зив но от де ле ние, под хо дя що за бе бе то, и то е 
тран спор ти ра но в дру га бол ни ца, от да ле че на на 110 км от пър ва-
та. Новороденото оба че не е прието за ле че ние в нея, за що то лип-
с ват места в ин тен зив но то от де ле ние, и се на ла га да бъ де пре-
месте но в тре та бол ни ца, която съ що не приема бе бе то за ле че-
ние. Малко по-къс но то уми ра в ли нейка та.

В ре ше нието си Съдът приема, че дър жа ва та не е по ло жи ла 
доста тъч но уси лия да га ран ти ра плав на ор га ни за ция и пра вил но 
функ циони ра не на услу ги те, пре доста вя ни от дър жав ни те бол-
ни ци, и най-об що на здрав на та систе ма (…)29. Съдът до ба вя, че 
де те то не е по чи на ло в ре зул тат на до пус на та греш ка при ле че-
нието или прояве на ле кар ска небреж ност при оказ ва не на ме ди-
цин ска по мощ, за що то на не го не му е ока за на ме ди цин ска по-
мощ въ об ще.

Подобни са мо ти ви те на Съда по де ло то Aydogdu v. Turkey30, 
съ що от на ся щи се до смърт на но во ро де но, което уми ра в ре зул-
тат на лип са та на обо руд ва не в ед на бол ни ца и лип са та на места 
за прием в дру га. Съдът под чер та ва, че са би ли на ли це струк-
тур ни не доста тъ ци в ор га ни за цията на из мир ска та здрав на 
систе ма31.

Следователно про фе сионал ни те стан дар ти и пра ви ла, 
чието съ дър жа ние е обект на ана лиз, включ ват оси гу ря ва не то на 
адек ват на ор га ни за ция, га ран ти ра ща своев ре мен но то оказ ва не на 
спеш на ме ди цин ска по мощ. Тук е място то да се под чер тае, че не 
все ки от каз или нес воев ре мен но оказ ва не на ме ди цин ска по мощ 
ще бъ де ос но ва ние за ан га жи ра не на от го вор ност та по чл. 2, а 
един ст ве но лип са та на достъп до спеш на ме ди цин ска по мощ. 
Това заклю че ние се пот вър ж да ва как то от ана ли за на пред ста ве-
ни те по-го ре ре ше ния, та ка и от прегле да на дру ги ак то ве на Съ-
да, от на ся щи се до оси гу ря ва не на достъп до ле че ние с раз лич ни 
ме ди ка мен ти или ме то ди, които оба че не са жи во тоспа ся ва щи. В 
ня кол ко свои ре ше ния Съдът е по соч вал, че пре ценка та на дър-
жа ви те кои ме ди цин ски дейности да фи нан си рат при на ли чие на 
огра ни че ни ре сур си, е из ця ло в тях на та ком пе тент ност. ЕСПЧ 
под чер та ва, че не мо же да пре це ни вместо дър жа ви те – стра ни по 
Конвенцията как след ва да се раз пре де лят на лич ни те сред ст ва в 
здра ве опаз ва не то, за да се удовлет во рят раз лич ни те нуж ди на 

29 Asiye Genç  v. Turkey, ECtHR Application № 24109/107, 27 January 2015.
30 Aydogdu v. Turkey, ECtHR Application № 40448/06, 30 August 2016. 
31 Пак там. 
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тех ни те граж да ни. Следователно от ка зът от фи нан си ра не на да-
де но скъ постру ва що ле че ние не во ди непре мен но до из во да, че е 
на ру ше но пра во то на жи вот на па циен та.32

По де ло то Hristozov v. Bulgaria33 Съдът е раз гле дал и въпро-
са да ли лип са та на нор ма тив на уред ба, поз во ля ва ща достъп до 
ме ди ка мен ти, които не са раз ре ше ни за употре ба и с тях не се 
про веж дат кли нич ни из пит ва ния вър ху па циен ти, пред ставля ва 
на ру ше ние на пра во то на жи вот. Съдът от го ва ря отри ца тел но, ка-
то под чер та ва, че чл. 2 не га ран ти ра пра во то на достъп на тер ми-
нал но бол ни па циен ти до експе ри мен тал но ле че ние.

Допълнителни ар гу мен ти в пол за на те за та, че Съдът от да ва 
из клю чи тел но зна че ние на жи во тоспа ся ва що то ле че ние и достъ-
па до не го, се из вли чат от ре ше нията по де ла та Mehmet Şentürk 
and Bekir Şentürk v. Turkey34 и Lopes de Sousa Fernandes v. 
Portugal35.

По де ло то Şentürk жал бо по да те ли те се оплак ват, че тях на та 
съпру га и май ка е по чи на ла, за що то тур ска бол ни ца е от ка за ла 
из вър ш ва не то на жи во тоспа ся ва що спеш но цезарово се че ние. 
Правилата в та зи бол ни ца изиск ва ли пред пла ща не на не об хо ди-
ма та ме ди цин ска по мощ, но бре мен на та же на и нейният съпруг 
не раз по ла га ли с не об хо ди ма та су ма. Въпреки спеш но то състоя-
ние, в което се на ми ра же на та, ле ка ри те от каз ват да я приемат, 
ка то я из пра щат в дру га бол ни ца, по пъ тя към която тя уми ра. 
Съдът под чер та ва, че по прин цип до пус на ти те греш ки в пре-
ценка та на ме ди цин ския екип и лип са та на ко ор ди на ция не е ос-
но ва ние за ан га жи ра не на от го вор ност та на дър жа ва та по чл. 2 
ЕКПЧ. В конкрет ния слу чай оба че от го вор ност та на дър жа ва та 
произ ти ча от об стоятел ст во то, че жи во тът на бре мен на та же на е 
поста вен в риск чрез от каз от здрав но об служ ва не, което дър жав-
ни те власти са за дъл же ни да пре доста вят на на се ле нието ка то 
ця ло36.

По де ло то Lopes de Sousa Fernandes Голямата ка ма ра обоб-

32 Pentiacova and Others v. Moldova, ECtHR Application № 14462/03, 
(inadmissibility decision) 4 January 2005; Gheorghe v. Romania, ECtHR Application 
№ 19215/04, (inadmissibility decision) 22 September 2005. 

33 Hristozov v. Bulgaria, ECtHR Application № 47039/11 and 358/12, jud., 
13.11.2011. 

34 Вж. бел. под ли ния 26. 
35 Вж. бел. под ли ния 25. 
36 Вж. бел. под ли ния 26. 
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ща ва слу чаите, в които мо же да бъ де ан га жи ра на от го вор ност та 
на дър жа ва та по чл. 2 ЕКПЧ. Разгледаните в то ва ре ше ние въпро-
си са от осо бе на важ ност, за що то ЕСПЧ по соч ва, че в конкрет ни, 
ма кар и мно го из клю чи тел ни об стоятел ст ва, дър жа ва та ще от-
го ва ря при при чи не на смърт на па циент, настъ пи ла в ре зул тат на 
на ру ше ния, до пус на ти от ме ди цин ски спе циалисти. Задължи-
телно усло вие, за да се уста но ви на ру ше ние на чл. 2 ЕКПЧ в то зи 
слу чай, е да се ка сае за лип са на достъп до спеш на ме ди цин ска 
по мощ и да е на ли це ед на от след ни те две пред постав ки:

– Жи во тът на па циен та съз на тел но да е поста вен в опас ност 
чрез от каз от пре доста вя не на жи во тоспа ся ва що ле че ние. Съдът 
под чер та ва, че лип са та на спеш на ме ди цин ска по мощ след ва да 
се дъл жи на от каз от стра на на ме ди цин ски те спе циалисти да 
ока жат ме ди цин ска по мощ в про ти во ре чие с тех ни те про фе сио-
нал ни за дъл же ния, ма кар да са би ли на пъл но на яс но, че чрез то-
зи от каз поста вят жи во та на па циен та в риск. Държавата ня ма да 
от го ва ря, ако смър т та се дъл жи на погреш ни дейст вия или без-
дейст вия, до ве ли до оказ ва не на не доста тъч на, не ка чест ве на или 
нес воев ре мен на ме ди цин ска по мощ.

– Kо га то систе мен или струк ту рен не доста тък във функ-
циони ра не то на бол нич ни те услу ги во ди до ли ша ва не на па циент 
от достъп до спеш на по мощ. Необходимо усло вие е власти те да 
са знаели или да е тряб ва ло да зна ят за то зи риск, но да не са 
пред приели не об хо ди ми те мер ки, за да огра ни чат или ко ри ги рат 
те зи систем ни пробле ми. Тези не доста тъ ци съ що та ка тряб ва да 
са до ве ли до не посред ст ве на запла ха за жи во та на па циен ти те, 
вклю чи тел но и за то зи на съ от вет ния па циент. Така напри мер по 
ко мен ти ра но то ве че де ло Aydogdu v. Turkey се уста но вя ва, че са 
лип с ва ли обо руд ва не за оказ ва не на спеш на ме ди цин ска по мощ 
на не до но се ни но во ро де ни и места за прием на та ки ва бе бе та в 
бол ни ци те в цял един ра йон. Този проблем е след ва ло да бъ де 
иден ти фи ци ран от власти те и те да пред приемат своев ре мен ни 
мер ки, до кол ко то ня ма дан ни пробле мът да е въз ник нал вне зап но 
и за не го да са допри несли непред ви ди ми и не очак ва ни об-
стоятел ст ва.

1.2. Стандарти, свързани с изисквания за упражняване на 
медицинска професия

При уста но вя ва не на съ дър жа нието, което ЕСПЧ вла га в по-
ня тията прав на рам ка и про фе сионал ни стан дар ти, не би ва да 
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бъ де про пус на то де ло то Sarishvili and Bolkvadze v. Armenia37. 
Синът на жал бо по да те ли те уми ра след ед но ме се чен престой в 
бол ни ца в Армения, след ка то е приет за ле че ние в ин тен зив но 
от де ле ние по по вод на пре тър пя на трав ма. Гражданският съд 
уста но вя ва, че бол ни ца та е из вър ш ва ла дейности без не об хо ди-
ми те ли цен зии и раз ре ше ния, а част от ле ка ри те, които са ле ку ва-
ли па циен та, не са има ли съ от вет ни те пра ва да упраж ня ват ме ди-
цин ска про фе сия са мостоятел но. ЕСПЧ приема, че ма кар да е 
съз да де на прав на рам ка, която регла мен ти ра осъ щест вя ва не то на 
кон трол вър ху ли цен зи ра не то на ле чеб ни те за ве де ния, Армения 
не е по со чи ла как е оси гу ри ла ефек тив но то при ла га не на то ва 
за ко но да тел ст во. Заключението на Съда e, че в то зи слу чай е на-
ру ше но по зи тив но то за дъл же ние на дър жа ва та да ре гу ли ра 
дейност та на бол ни ци те, та ка че да се оси гу ри бе зо пас но ле че ние 
на па циен ти те.

1.3. Стандарти, свързани с оказване на медицинска помощ 
на уязвими групи пациенти

ЕСПЧ некол кократ но е под чер та вал в своите ак то ве, че уяз-
ви ми те гру пи па циен ти – осо бе но те зи, които се на ми рат под гри-
жи те на спе циалисти в раз лич ни дър жав ни ин сти ту ции (до мо ве 
за ли ца с ув реж да ния, пси хиатрич ни бол ни ци, зат во ри и др.), са 
обект на осо бе на закри ла и гри жа от стра на на дър жа ви те – стра-
ни по Конвенцията. По де ло то Nencheva and Others v. Bulgaria38 
Съдът е раз гле дал жал би на наслед ни ци те на 15 де ца и мла де жи, 
по чи на ли в ин сти ту ция за ли ца с ув реж да ния за кра тък пе риод от 
вре ме (4 месеца). Фактите по де ло то со чат, че власти те са би ли 
ин фор ми ра ни мно гократ но за теж ки те усло вия, при които се от-
глеж дат де ца та, вклю чи тел но за об стоятел ст во то, че лип с ват 
сред ст ва за хра на, отопле ние и ле кар ст ва. За да поста но ви, че в 
конкрет ния слу чай е на ру шен чл. 2 ЕКПЧ, Съдът при пом ня, че в 
област та на здра ве опаз ва не то дър жа ви те след ва да съз да дат нор-
ма тив на уред ба, на ла га ща на бол ни ци те, би ли те публич ни или 
част ни, да приемат мер ки, които да за щи тят жи во та на тех-
ни те па циен ти. Адресати на та зи регла мен та ция са не са мо ле-
чеб ни те за ве де ния, но и ра бо те щи те в тях, до кол ко то тех ни те 

37 Sarishvili and Bolkvadze v. Armenia, ECtHR Application № 58240/08, jud., 
19.07.2018. 

38 Nencheva and others v. Bulgaria, ECtHR Application № 48609/06, jud., 
18.06.2013. 



15Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 6/2019

дейст вия мо же съ що да застра шат жи во та на па циен ти те, осо бе-
но ко га то спо соб ност та на послед ни те да се гри жат са ми за се-
бе си е огра ни че на. Съдът до пъл ва, че в конкрет ния слу чай се 
ка сае до си ту ация, опас на за жи во та на уяз ви ми ли ца, по ве ре ни 
на гри жи те на дър жа ва та, която е би ла на пъл но из вест на на 
власти те и която мо же да бъ де опи са на ка то тра ге дия на на-
ционал но рав ни ще. Следователно се ка сае не са мо за проблем, за-
ся гащ ин ди ви ду ал на та съд ба на жал бо по да те ли те, а за въпрос от 
об щест вен ин те рес. Смъртта на мла де жи те спо ред Съда е настъ-
пи ла в ре зул тат на на ру ше ния, над хвър ля щи гра ни ци те на про фе-
сионал на не мар ли вост от стра на на ме ди цин ски те спе циалисти. 
Според Съда на ционал ни те власти са би ли длъж ни да взе мат не-
об хо ди ми те спеш ни мер ки, за да за щи тят жи во та на де ца та, не-
за ви си мо от дейст вията на тех ни те ро ди те ли, и да да дат обяс не-
ние за при чи ни те за смър т та и за евен ту ал на та от го вор ност, ка то 
обра зу ват произ вод ст во по своя ини циати ва39.

В ре ше нието по де ло то Arskaya v. Ukraine40 ЕСПЧ раз глеж да 
друг ва жен аспект – част от съ дър жа нието на по зи тив ни те за дъл-
же ния на дър жа ви те да ре гу ли рат об щест ве ни те от но ше ния в 
област та на здра ве опаз ва не то. Синът на жал бо по да тел ка та по-
стъп ва в бол ни ца със се риоз ни за бо ля ва ния на бе лия дроб, които 
тряб ва да бъ дат ле ку ва ни чрез про веж да не на раз лич ни диаг-
ностич но-ле чеб ни про це ду ри. В хо да на ле че нието па циен тът не-
кол кократ но от каз ва пред ло же но то му ле че ние и накрая уми ра. 
По вре ме на престоя на па циен та в бол нич но то за ве де ние той не-
вед нъж по каз ва сим п то ми на пси хич но за бо ля ва не, които оба че 
не са взе ти пред вид от ле ка ри те, ни то спо соб ност та му да взе ма 
ре ше ния за своето лечение е би ла поста вя на под въпрос от ме ди-
цин ски те спе циалисти. Последният факт е от из клю чи тел но зна-
че ние, за що то из во ди те на Съда са свър за ни имен но с лип са та на 
за ко но да тел на рам ка, която да га ран ти ра, че в по доб ни слу чаи 
ком пе тент ност та на па циен та да из ра зя ва ин фор ми ра но 
съгла сие ще бъ де обек тив но и своев ре мен но оце не на чрез 
про веж да не на под хо дя ща про це ду ра.

В до пъл не ние към по со че ни те по-го ре стан дар ти, от на ся щи 
се до па циен ти, на ми ра щи се в раз лич ни ин сти ту ции за ли ца с ув-
реж да ния, и па циен ти с пси хич ни раз стройст ва, Съдът приема, 

39 Пак там; вж. съ що и Center for Legal Resources on behalf of Valentin 
Câmpeanu v. Romania – ECtHR Application № 47848/08, jud., 14.07.2014. 

40 Arskaya v. Ukraine – ECtHR Application № 45076/05; dec., 5.12.2013. 
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че в ня кои слу чаи лип са та на как ва то и да би ло прав на рам ка, 
уреж да ща спе ци фич ни ме ди цин ски гри жи за зат вор ни ци (в слу-
чая па лиатив ни грижи), съставля ва на ру ше ние на чл. 3 ЕКПЧ.41

2. Небрежност, свързана с изразяването на информирано 
съгласие (informational negligence) – чл. 8 ЕКПЧ

Правото на бе зо пас но и си гур но ле че ние не включ ва един ст-
ве но по зи тив ни за дъл же ния на дър жа ви те, произ ти ча щи от чл. 2 
ЕКПЧ (пра во на живот). В опре де ле ни слу чаи Съдът приема, че 
бе зо пас ност та и си гур ност та на ле че нието са пря ко свър за ни с 
при ла га не то на чл. 8 ЕКПЧ, тъй ка то пра во то на непри кос но ве-
ност на лич ния и се мейния жи вот включ ва по зи тив но то за дъл же-
ние на дър жа ви те да оси гу рят те лес на та и пси хич ната непри-
кос но ве ност на па циен ти те.

В кон текста на за дъл же нието за оси гу ря ва не на бе зо пас но и 
си гур но ле че ние Съдът не вед нъж е под чер та вал не об хо ди мост та 
от пре доста вя не на па циен ти те на ин фор ма ция от нос но риско ве-
те от пред стоящо то ле че ние. Позитивните за дъл же ния на дър жа-
ви те сле до ва тел но включ ват приема не то на конкрет но за ко но да-
тел ст во, което да га ран ти ра, че ле ка ри те от чи тат пред ви ди ми те 
риско ве от пред стоящо то ле че ние и ин фор ми рат па циен ти те за 
тях пред ва ри тел но, та ка че послед ни те да из ра зят ин фор ми ра но 
съгла сие.

В слу чай че та ки ва пред ви ди ми риско ве настъ пят в ре зул тат 
от про ве де но то ле че ние и па циен тът не е бил ин фор ми ран за тях, 
дър жа ва та – стра на по Конвенцията, мо же да от го ва ря за на ру ша-
ва не на ма те риал ни те аспек ти на по зи тив ни те си за дъл же ния, 
произ ти ча щи от чл. 8 ЕКПЧ.42

Особено ин те рес но в то зи сми съл е де ло то Csoma v. 
Romania43. Жалбоподателката е би ла бре мен на и приема ме ди ка-
мент, пред пи сан от ле кар, за пре къс ва не на бре мен ност та. Заради 
настъ пи ли услож не ния оба че се на ла га из вър ш ва не то на жи во-
тоспа ся ва що пре махва не на мат ка та на па циен т ка та. Съдът 
приема, че па циен т ка та не е би ла ин фор ми ра на за риско ве те от 
из пи са ния и приет ме ди ка мент, ни то ефек тив но е участ ва ла в ре-
ше ния, свър за ни с нейно то ле че ние, по ра ди което е на ру ше но 
пра во то ѝ на ли чен жи вот, га ран ти ра но от чл. 8 ЕСПЧ. Съдът 

41 Petukhov v. Ukraine – ECtHR Application № 41216/13; dec., 12.03.2019. 
42 Trocellier v. France, ECtHR Application № 75725/01, 5 October 2006; вж. съ-

що Codarcea v. Romaniа, ECtHR Application № 31675/04, jud., 2.06.2009. 
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под чер та ва, че не е уста но вил ра зум но обяс не ние за що съгла сие-
то на г-жа Ксома не е би ло по лу че но, пре ди да се пристъ пи към 
ле че нието, ка то ка те го рич но от хвър ля ар гу мен ти те на дър жа ва та, 
че тъй ка то па циен т ка та е би ла ме ди цин ска сестра, то ва ос во бож-
да ва ле ка ря от за дъл же нието да я ин фор ми ра за риско ве те, съ-
пътст ва щи пред прието то ле че ние.

IV. Ïðîöåäóðíè (procedural) àñïåêòè íà ïîçèòèâíèòå 
çàäúëæåíèÿ íà äúðæàâèòå äà îñèãóðÿò áåçîïàñíîñò 

íà ïàöèåíòà
Позитивните про це дур ни за дъл же ния на дър жа ви те, га ран-

ти ра щи пра во то на жи вот и те лес на непри кос но ве ност, не са 
огра ни че ни са мо до слу чаите, при които чо век е из гу бил жи во та 
си в ре зул тат на на си лие.44 В ре ше нието Calvelli and Gigllio v. 
Italy45 Съдът под чер та ва, че дър жа ви те са длъж ни да съз да дат 
ефек тив на не за ви си ма съ деб на систе ма, та ка че да мо же да 
се уста но ви при чи на та за смър т та на па циен ти под гри жи те 
на ме ди цин ски про фе сиона листи, не за ви си мо да ли в об щест ве-
ния или в част ния сек тор, и да бъ де ан га жи ра на от го вор ност-
та на ви нов ни те ли ца46.

Важно е да се ак цен ти ра вър ху об стоятел ст во то, че ефек тив-
ност та на съ деб на та систе ма не се из мер ва чрез ре зул та ти те, 
които са постиг на ти в рам ки те на пред ви де ни те в съ от вет на та 
дър жа ва на ка за тел ни про це ду ри, тъй ка то и най-за дъл бо че но то 
раз след ва не мо же да не уста но ви при чи ната за смър т та на па-
циен та. Причината за смър т та мо же да бъ де уста но ве на не са мо 
чрез из пол з ва не на пред ви де ни те в съ от вет на та дър жа ва ин стру-
мен ти на на ка за тел ния про цес, но и чрез за веж да не на де ла пред 
граж дан ски те съ ди ли ща и ини циира не на дис ципли нар ни произ-
вод ст ва.

В слу чаите, ко га то па циен ти те са пре тър пе ли вре ди при или 
по по вод на оказ ва не на ме ди цин ска по мощ, без то ва да е до ве ло 
до тях на та смърт, дър жа ви те съ що са длъж ни да оси гу рят ефек-
тив ни про це ду ри за уста но вя ва не на при чи ни те за настъ пи ли те 
ув реж да ния на те зи па циен ти47 ка то част от по зи тив но то за дъл-

43 Csoma v. Romania, ECtHR Application № 8759/05, jud., 15.01.2013. 
44 Вж. бел. под ли ния 21. 
45 Вж. бел. под ли ния 22. 
46 Пак там. 
47 Spyra and Kranczkowski v. Poland, ECtHR, Application № 19764/07, jud., 

25.09.2012. 
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же ние на дър жа ва та да оси гу ри за щи та на те лес на та и пси хи че-
ска та непри кос но ве ност на граж да ни те.

Ефективната не за ви си ма съ деб на систе ма има ня кол ко 
аспек та, които се раз кри ват чрез ана лиз на ак то ве те на съ да, раз-
глеж да щи жал би, свър за ни с настъ пи ла смърт или ув реж да ния на 
па циен ти при оказ ва не на ме ди цин ска по мощ.

1. Стандарти за независимост и безпристрастност
Основните стан дар ти за не за ви си мост са уста но ве ни в чл. 6 

и чл. 13 от Конвенцията. Настоящият ана лиз ще се спре са мо на 
спе ци фи ки те на про це ду ри те, свър за ни с раз след ва не на смърт 
или при чи ня ва не на дру ги вре ди на па циен ти при или по по вод 
на оказ ва не на ме ди цин ска по мощ. Именно та зи осо бе ност на ла-
га често то из пол з ва не на ве щи ли ца, които чрез своите спе циал-
ни зна ния имат ре ша ва ща ро ля при изяс ня ва не на го ля ма част от 
поста ве ни те въпро си по вре ме на раз след ва не то. Съдът из рич но 
по соч ва, че власти те тряб ва да по ло жат доста тъч но гри жи да оси-
гу рят не за ви си мост та на експер ти те, които участ ват в произ вод-
ст во то, как то и обек тив ност та на тех ни те заклю че ния, тъй ка то 
има ве роят ност те да но сят ре ша ва ща те жест в послед ва ща та 
прав на оценка на слож ни те въпро си за ле кар ска греш ка48.

Допълнително изиск ва не, за да се оси гу ри не за ви си мост, е 
ве щи те ли ца да раз гле дат вни ма тел но всич ки от но си ми въпро си 
и да мо ти ви рат доста тъч но под роб но ос но ва нията на своите 
заклю че ния.49 Така напри мер по де ло то Sara Lind Eggertsdottir v. 
Iceland50 жал бо по да тел ка та твър ди, че се е ро ди ла с теж ки ум ст-
ве ни и фи зи чески ув реж да ния, настъ пи ли в ре зул тат на непра-
вил ни дейст вия по вре ме на раж да не то. ЕСПЧ уста но вя ва, че екс-
пер ти те, на чието заклю че ние в го ля ма сте пен се ос но ва ват из во-
ди те на съ да, са ра бо ти ли в бол ни ца та, в която се е ро ди ла жал бо-
по да тел ка та и в която ра бо тят ле ка ри те, во ди ли нейно то раж да-
не. Това об стоятел ст во е ком про ме ти ра ло без пристраст ност та на 
ор га на, ан га жи ран от мест ния съд да пре доста ви екс пер т но то 

48 Bajić v. Croatia, ECtHR, Application № 41108/10, jud., 13.11.2012 г., съ що и 
Karpisiewicz v. Poland ECtHR, Application № 14730/09, jud., 11.12.2012 г., как то 
и по-ран но то де ло Skraskowski v. Poland ECtHR, Application № 36420/97, jud., 
6.04.2000 г. 

49 Baldovin v. Romania, ECtHR, Application № 11385/05, jud., 7.06.2011 г., съ-
що и Altuğ and Others v. Turkey, ECtHR, Application № 32086/07, jud., 
30.06.2015 г. 

50 Sara Lind Eggertsdottir v. Iceland, ECtHR, Application № 31930/04. 
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ста но ви ще по де ло то. До съ щи те заклю че ния е стиг нал Съдът по 
де ло то Bajić v. Croatia51, тъй ка то ве щи те ли ца по де ло то са ра бо-
тили в един и същ Медицински фа кул тет с под съ ди мия.

Това не е един ст ве ният слу чай, в кой то Съдът ана ли зи ра 
обек тив ност та и без пристраст ност та на експер т ни те заклю че ния. 
По де ло то Eugenia Lazăr v. Romania52 ЕСПЧ дости га до из во да, че 
са на ру ше ни про це дур ни те аспек ти на чл. 2 ЕКПЧ, ка то от бе ляз-
ва лип са та на как ви то и да би ло мо ти ви на експер ти те при из гот-
вя не на тех ни те заклю че ния.

Местните съ ди ли ща или дру ги ор га ни, които участ ват в про-
це са по раз глеж да не на конкрет ни те ка зу си, съ що са длъж ни да 
мо ти ви рат за що приемат или не из во ди те на експер ти те.53 В слу-
чаите, в които ста но ви ща та на ве щи те ли ца се приемат ав то ма-
тич но и без кри тич но от съ от вет ни те раз след ва щи ор га ни или съ-
ди ли ща, се уста но вя ва на ру ше ние на про це дур ни те аспек ти на 
чл. 2 или чл. 8 ЕКПЧ.54

2. Ефективност
Ефективността на про це ду ри те, свър за ни с уста но вя ва не на 

при чи ни те за смър т та или ув реж да не то на па циен та, се свър з ва 
със съз да де ни те и га ран ти ра ни от дър жа ва та въз мож ности за не-
го ва та (или на наслед ни ци те му) ком пен са ция и удовлет во ре ние. 
За раз ли ка от слу чаите, при които пра во то на жи вот е на ру ше но 
чрез из вър ш ва не то на умиш ле ни деяния, при те зи, настъ пи ли в 
ре зул тат на ме ди цин ска небреж ност, про це дур ни те за дъл же ния 
на дър жа ви те не се свеж дат са мо до про веж да не на ефек тив ни 
на ка за тел ни про це ду ри. Компенсирането на па циен ти те или на 
тех ни те наслед ни ци мо же да бъ де по лу че но чрез за веж да не на 
де ла пред граж дан ски съ ди ли ща, които мо гат да при съ дят па рич-
но обез ще те ние. Сред въз мож ни те про це ду ри, които Съдът по-
соч ва, са и дис ципли на р ни те произ вод ст ва.55 Освен то ва по ня-
кол ко свои де ла ЕСПЧ приема, че ком пен са ция е на ли це и ко га то 
жал бо по да те ли те са по лу чи ли обез ще те ние по си ла та на спо ра зу-
ме ние с ле ка ря, бол ни ца та или дър жа ва та.56

51 Bajic v. Croatia, ECtHR, Application № 41108/10, jud., 13.11.2012. 
52 Eugenia Lazăr v. Romania, ECtHR Application № 32146/05, jud., 16.02.2010. 
53 Csoma, бел. под ли ния 43; Altuğ and Others, бел. под ли ния 49. 
54 Eugenia Lazăr v. Romania, ECtHR Application № 32146/05, jud., 16.02.2010; 

съ що и Baldovin v. Romania, ци ти ра но по-го ре, бел. под ли ния 49. 
55 Byrzykowski v. Poland, ECtHR Application № 11562/05, jud., 27.06.2006. 
56 Konczelska v. Poland, ECtHR Application № 27294/08, jud., 20.09.2011. 
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Принципът за ефек тив ност изиск ва раз лич ни те въз мож-
ности за ком пен си ра не и удовлет во ре ние на ув ре де ни те па циен-
ти или наслед ни ци те да съ щест ву ват не са мо на те ория, но и да 
са достъп ни на прак ти ка. По де ло то Codarcea v. Romania57 жал-
бо по да тел ка та не по лу ча ва при съ де но то ѝ обез ще те ние за не иму-
щест ве ни вре ди, тъй ка то мал ко след поста но вя ва не на ре ше-
нието се оказ ва, че от вет ни кът ле кар е непла те жоспо собен. В до-
пъл не ние, към мо мен та на раз глеж да не на де ло то в Румъния не 
съ щест ву ват нор ма тив ни ак то ве, за дъл жа ва щи ле ка ри те да 
сключ ват застра хов ки за про фе сионал на та им от го вор ност, а съ-
дът не приз на ва въз мож ност та ле чеб но то за ве де ние да от го ва ря 
за дейст вията на своя слу жи тел.

Неефективност на про це ду ри те ще е на ли це и ко га то съ дът е 
поста но вил ре ше ние, с което е уста но ве на до пус на та ме ди цин ска 
греш ка, но лип с ва въз мож ност за ком пен си ра не на па циен та или 
наслед ни ци те му би ло за ра ди не доста тъ ци в нор ма тив на та уред-
ба, било за ра ди раз ме ра на при съ де но то обез ще те ние. По де ло то 
Sarishvili and Bolkvadze v. Armenia58 Съдът приема, че е на ру ше но 
пра во то на жи вот в не го вия про це ду рен аспект, тъй ка то за ко но-
да тел ст во то в Армения не до пуска при съж да не на обез ще те ние 
за не иму щест ве ни вре ди на наслед ни ци те на жер т ва та при при-
чи ня ва не на смърт по непред паз ли вост.

Ефективността на про це ду ри те ос вен то ва е пря ко свър за на 
и с тях на та про дъл жи тел ност. В мно го слу чаи за ба вя не то на раз-
след ва не то во ди до из ключ ва не по дав ност на на ка за тел но то 
преслед ва не.

3. Продължителност и задълбоченост
В своята юриспру ден ция Съдът е приел, че раз след ва не то на 

де ла от нос но ме ди цин ски греш ки след ва да бъ де бър зо и за дъл-
бо че но.59 Така напри мер по де ло то Suleyman Ege v. Turkey60 раз-
след ва не то е про дъл жи ло по ве че от се дем го ди ни, ка то при чи на-
та за то ва за ба вя не не е би ла слож ност та на слу чая, ни то по ве де-
нието на жал бо по да те ля. Още по-дъл го е про дъл жи ло раз след ва-
не то по де ло то Kudra v. Croatiа61 (об що 13 години), ка то Съдът 
приема, че в рам ки те на то зи срок се уста но вя ват дъл ги пе риоди 
на не обяс ни ма лип са на ак тив ност от стра на на про ку ра ту ра та.

57 Вж. бел. под ли ния 42. 
58 Вж. бел. под ли ния 37. 
59 Silih v. Slovenia, ECtHR Application № 71463/01, jud., 9.04.2009. 
60 Suleyman Ege v. Turkey, ECtHR Application № 45721/09, jud., 25.07.2013. 
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Друга при чи на за за ба вя не на про це ду ри те, раз след ва щи 
при чи ни те за смър т та или ув реж да не то на па циен ти, е свър за на с 
из гот вя не то на ме ди цин ски експер ти зи. По де ло то Dvoř á č ek and 
Dvoř á č ková  v. Slovakia62 са наз на ча ва ни не обяс ним брой съ деб но-
ме ди цин ски експер ти зи, които не са допри несли за изяс ня ва не на 
де ло то от фак ти ческа стра на. По де ло то Lazăr v. Romania63 за ба-
вя не то е би ло свър за но с лип са та на взаимо дейст вие меж ду раз-
след ва щи те ор га ни и съ деб номе ди цин ски те експер ти, а де ло то 
ста ва по вод ЕСПЧ да приеме, че се ка сае за систе мен проблем в 
Румъния: съществуването на раз по ред би в мест но то за ко но да-
тел ст во, да ва щи пра во на от де ли те по кри ми на листи ка, които 
от го ва рят за из гот вя не то на експер ти зи, да иг но ри рат иска-
нията на раз след ва щи те ор га ни и та ка да от каз ват да си 
взаимо дейст ват с тях за нуж ди те на раз след ва не то, е не съв-
мести мо със за дъл же нията на дър жа ва та да оси гу ри пра во то 
на жи вот чрез съз да ва не на прав ни и ад ми нистра тив ни рам ки, 
га ран ти ра щи уста но вя ва не то на при чи ни те за смър т та на ли-
ца та, на ми ра щи се под гри жа та на ме ди цин ски спе циалисти64.

V. Çàêëþ÷åíèå
Анализът на де ла та за смърт или ув реж да не на па циен ти при 

оказ ва не на ме ди цин ска по мощ в прак ти ка та на ЕСПЧ поз во ля ва 
да се напра вят ня кол ко важ ни из во да.

Както в България, та ка и в мно го дру ги дър жа ви про це ду ри-
те по раз след ва не на не же ла ни съ би тия, настъ пи ли при оказ ва не 
на ме ди цин ска по мощ, се съсре до то ча ват вър ху иден ти фи ци ра-
не то на про ти воправ ни дейст вия или без дейст вия, тях на та при-
чин на връз ка с вредоносния резултат и ви на та на конкрет ни ме-
ди цин ски спе циалисти или ле чеб ни за ве де ния. Най-често тях на та 
от го вор ност се ре али зи ра по ре да на до го вор но то или де лик т но то 
пра во, как то и в рам ки те на на ка за тел ноправ ни или дис ципли-
нар ни про це ду ри.

Ролята на ЕСПЧ оба че не е на со че на към уста но вя ва не на 
на ли чието или лип са та на ме ди цин ски греш ки или из вър ше ни 
престъпле ния от про фе сиона листи, оказ ва щи ме ди цин ска по-
мощ. Контролът на та зи юрис дик ция е на со чен към на чи на, по 

61 Kudra v. Croatia, ECtHR Application № 13904/07, jud., 18.12.2012. 
62 Dvoř á č ek and Dvoř á č ková  v. Slovakia, ECtHR Application № 30754/04, jud., 

28.07.2009. 
63 Вж. бел. под ли ния 52. 
64 Пак там. 
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кой то дър жа ви те га ран ти рат пра во то на бе зо пас ност и си гур ност 
на ле че ние в рам ки те на своите по зи тив ни за дъл же ния да за щи та-
ват пра во то на жи вот и пра во то на те лес на и пси хич на непри кос-
но ве ност на своите граж да ни.

Както ве че бе ше от бе ля за но в увод на та част, пробле мът за 
бе зо пас ност та на па циен та е гло ба лен и не мо же да се ре ши един-
ст ве но чрез ан га жи ра не на граж дан ска та, дис ципли нар на та и на-
ка за тел на та от го вор ност на участ ни ци те в диаг ностич но-ле чеб-
ния про цес. Множество ав то ри до ри из тък ват, че по доб ни про це-
ду ри ня мат въз пи ращ ефект65 и не въз дейст ват вър ху пре вен цията 
на ме ди цин ски те греш ки. Нещо по ве че, спо ред те зи ав то ри в 
дър жа ви те, в които па циен ти те имат пра во да ан га жи рат де лик т-
на та от го вор ност на ме ди цин ския пер со нал, се уста но вя ват по ве-
че от кло не ния от стан дар т но то по ве де ние на ле ка ри те, които 
прак ти ку ват де фан зив на ме ди ци на от страх, че мо же да бъ дат 
привле че ни към де лик т на или на ка за тел на от го вор ност. В съ що-
то вре ме спо ред Препоръка на Съвета на ЕС66 и на Европейската 
ко ми сия67 доклад ва не то на не же ла ни те съ би тия и из веж да не то на 
по уки след ана ли зи ра не то им, без ня кой да бъ де кри ти ку ван и об-
ви ня ван, са от лич ни ин стру мен ти за по добря ва не на па циен т ска-
та бе зо пас ност.

Традиционните систе ми за обез ще те ния, ба зи ра ни на де-
ликт  но то пра во, оба че са по-ско ро не съв мести ми с те зи идеи. 
Според ав то ри те, които под дър жат та зи идея, де лик т но то пра во е 
ин стру мент за обез ще тя ва не на от дел ни ли ца, но ня ма ни ка къв 
при нос към раз ре ша ва не на по-го ле мия (и по-значим) проблем за 
про мя на на кул ту ра та на бе зо пас ност. Накратко, смя та се, че ан-
га жи ра не то на де лик т на та от го вор ност не по добря ва бе зо пас-
ност та на па циен ти те, а е са мо ретроспек ти вен ин стру мент за 
ком пен си ра не на ли ца та, които са пред приели ня как ви прав ни 
дейст вия сре щу на ру ши те ля.68

65 Eyben, Bo Von. Tort Liability and patient insurance scheme – their infl uence on 
quality of care. – NFT, 1997, Vol. 4, 383–388. 

66 Council of the EU: Council Recommendation of 9 June 2009 on patient safety, 
including prevention and control of healthcare-associated infections. 2009 OJ 
C151/01’ Notice No 2009/C151/01. 

67 European Commission: Patient Safety and Healthcare Associated Infections. Re-
port of the Commission to the Council (COM 2004 371). 

68 Quick, O. Patient safety and the problem and potential of law. – Journal of Pro-
fessional Negligence, 2012, Vol. 28. 
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Подходът на ЕСПЧ е на со чен към иден ти фи ци ра не на нор-
ма тив ни и про це дур ни де фи ци ти в от дел ни те систе ми за здра ве-
опаз ва не. Той до пъл ва кон цеп цията на Съвета на Европа, спо ме-
на та по-го ре, и заема важ на ро ля в сти му ли ра не то на дър жа ви те 
да по добрят здрав ни те си систе ми, за да га ран ти рат в по-го ля ма 
сте пен пра во то на бе зо пас ност на па циен та при оказ ва не на ме-
ди цин ска по мощ.

Съветът на Европа не е без раз ли чен към те ма та за па циен т-
ска та бе зо пас ност и още през 2006 г. из да ва пре по ръ ка (Recom-
mendation Rec (2006) 7 of the Committee of Ministers to member 
states on management of patient safety and prevention of adverse 
events in health care)69 към дър жа ви те да вклю чат бе зо пас ност та 
на па циен та ка то един от приори те ти те при фор ми ра не на здрав-
ни те си по ли ти ки.

Сериозността на то зи проблем се под чер та ва и в ре ше нията 
на ЕСПЧ, кой то е постоянен в ста но ви ще то си, че въ веж да не то 
на раз лич ни за ко но да тел ни и про це дур ни стан дар ти ще га ран ти-
ра жи во та и здра ве то на па циен ти те и тех ни те пра ва, съ дър жа щи 
се в Конвенцията. Нещо по ве че, в ед но от своите ре ше ния ЕСПЧ 
пот вър ж да ва, че е не об хо дим ана лиз на не же ла ни те съ би тия в ле-
чеб ни те за ве де ния ка то пре вен ция на бъ де щи греш ки: „Съдът 
от бе ляз ва, че ос вен загри же ност та за за чи та не на пра ва та, га-
ран ти ра ни от чл. 2 от Конвенцията във все ки конкре тен слу чай, 
съ щест ву ват и по-об щи съ обра же ния, които изиск ват бър зо то 
и ста ра тел но раз след ва не на все ки един слу чай на смърт в ле-
чеб но за ве де ние. Фактите и въз мож ни те греш ки, до пус на ти в 
хо да на оказ ва не на ме ди цин ска по мощ, след ва да бъ дат уста но-
ве ни, за да мо же да ста нат из вест ни на ме ди цин ски те спе-
циалисти от съ от вет на та ин сти ту ция, за да се пре дот в ра ти 
пов то ре нието на по доб ни греш ки и сле до ва тел но по то зи на-
чин да се по добри бе зо пас ност та на всич ки пол з ва те ли на ме-
ди цин ски услу ги“70.

69 Recommendation Rec (2006) 7 of the Committee of Ministers to member states 
on management of patient safety and prevention of adverse events in health care. 

70 Byrzykowski v. Poland, ECtHR Application № 11562/05, jud., 27 June 2006. 


