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Ìàðèÿ Øàðêîâà*

I. Âúâåäåíèå
С приема не то на нов Граждански про це су ален ко декс през 

2007 г. (в си ла от 1.03.2008 г.) се въ ве до ха изиск ва ния за осъ щест-
вя ва не на пред ва ри тел на се лек ция на ка са цион ни те жал би и до-
пуска не то им до ка са цион но об жал ва не на ос но ва ние чл. 280, 
ал. 1 и 2 ГПК. Тези разпо ред би пре тър пя ха из ме не ния през 2017 
го ди на.1

Настоящият ана лиз е на со чен към преглед на въпро си те, по 
които е до пус на то ка са цион но об жал ва не по де ла в област та на 
ме ди цин ски те де лик ти, и раз ре ша ва не то на поста ве ни те в рам-
ки те на ка са цион но то им об жал ва не въпро си.

* Адвокат от Пловдив.
1 Член 280 (1). На ка са цион но об жал ва не пред Върховния ка са ционен съд 

под ле жат въз зив ни те ре ше ния, в които съ дът се е произ не съл по ма те риал-
нопра вен или про це су ал нопра вен въпрос, кой то е:

1. ре шен в про ти во ре чие със за дъл жи тел на та прак ти ка на Върховния ка са-
ционен съд и Върховния съд в тъл ку ва тел ни ре ше ния и поста новле ния, как то и 
в про ти во ре чие с прак ти ка та на Върховния ка са ционен съд;

2. ре шен в про ти во ре чие с ак то ве на Конституционния съд на Република 
България или на Съда на Европейския съ юз;

3. от зна че ние за точ но то при ла га не на за ко на, как то и за раз ви тието на пра-
во то.

(2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Независимо от пред постав ки те по ал. 1 въз-
зив но то ре ше ние се до пуска до ка са цион но об жал ва не при ве роят на ни щож ност 
или не до пусти мост, как то и при оче вид на непра вил ност. 
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Информацията, пред ста ве на в из ло же нието, е събра на след 
преглед на бли зо 500 де ла (ви ся щи пред пър воин стан ционен съд, 
ви ся щи пред въз зив на та ин стан ция и пред ВКС), ка то от тях са 
от де ле ни 166 де ла, които са приклю чи ли с акт на ВКС (с ре ше ние 
или с определение) или са до пус на ти до ка са цион но об жал ва не, 
но все още ня ма поста но ве но ре ше ние по де ло то. От тях за пе-
риода от 1.01.2008 г. до настоящия мо мент (2.08.2020 г.) не са до-
пус на ти до ка са цион но об жал ва не 127 де ла при 39 до пус на ти 
(23,5 %).

Разглежданите де ла за ме ди цин ски де лик ти са свър за ни със 
спе ци фич на тер ми но ло гия, от но си ма към из вър ше на та диаг-
ностич но-ле чеб на дейност, с ана лиз на ме ди цин ска до ку мен та ция 
със слож но съ дър жа ние и с из слуш ва не на ед на или по ве че еди-
нич ни или ком плек с ни съ деб номе ди цин ски ек спер ти зи. Освен 
то ва ме ди цин ска та дейност е ре гу ли ра на от мно жест во за ко ни и 
под за ко но ви нор ма тив ни ак то ве. По те зи при чи ни в го ля ма та си 
част ос но ва нията за до пуска не до ка са цион но об жал ва не са спе-
ци фич ни за раз глеж да на та гру па де ла. В съ що то вре ме не лип с ват 
и ос но ва ния за до пуска не до ка са цион но об жал ва не по въпро си, 
които са при ло жи ми не са мо към ме ди цин ски те де лик ти.

II. Îñíîâàíèÿ çà äîïóñêàíå äî êàñàöèîííî îáæàëâàíå 
ïî ÷ë. 280, àë. 1, ò. 1 ÃÏÊ

1. Процесуалноправни въпро си
1.1. Процесуалноправни въпро си, свър за ни със съ деб но- 

ме ди цин ска та ек спер ти за
С опре де ле ние № 398/6.04.2017 г., поста но ве но по гр. д. 

№ 4347/2016 г. на ВКС, IV г. о., е до пус на то до ка са цион но об-
жал ва не въз зив но ре ше ние № 374/29.02.2016 г., поста но ве но по 
гр. д. № 4369/2015 г. на Софийския апе ла ти вен съд (САС), по 
въпро са как ви за дъл же ния има съ дът, ко га то кре ди ти ра или 
не е съгла сен с приети те по де ло то съ деб номе ди цин ски ек-
спер ти зи. По де ло то е раз гле дан иск за при съж да не на обез ще те-
ние за не иму щест ве ни вре ди, при чи не ни по по вод из вър ше на 
опе ра тив на ин тер вен ция, по вре ме на която е ли ги ран (зашит) 
уре те рът на ищ ца та, което е на ло жи ло послед ва що ле че ние на 
въз ник на ло то бъбреч но услож не ние. ВКС приема, че пра вил но 
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въз зив ният съд е пре це нил, че е не об хо ди мо да се да де от го вор на 
въпро са да ли е на ли це не до пусти мо ме ди цин ско дейст вие от 
стра на на от вет ни ка Н., кой то ка то опе ри ращ хи рург да е при-
чи нил вре да на ищ ца та, на ло жи ла послед ва ща та, спа ся ва ща 
бъбре ка ѝ опе ра ция, и има ли при чин на връз ка меж ду те зи фак-
ти. ВКС оце ня ва ка то пра вил ни и из ло же ни те в об жал ва ния съ-
де бен акт съ обра же ния, че след ка то в ме ди ци на та е из вест но, 
че след та ки ва опе ра ции настъп ват сраст ва ния, опе ри ра щият 
хи рург е длъ жен да по ло жи дъл жи ма та гри жа, за да све де до 
ми ни мум опас ност та от то ва не из беж ни те сраст ва ния да 
застра шат нор мал но то функ циони ра не на оста на ли те ор га ни, 
на ми ра щи се в бли зост до отстра не ния яйч ник, как то и че на ла-
га не то на ли га ту ра (опе ра ти вен конец) не е непра во мер но дейст-
вие, а е не об хо ди мо та ко ва.

Касационната ин стан ция приема оба че, че е непра ви лен ре-
ша ва щият из вод на апе ла тив ния съд, спо ред кой то поста вя не то 
на ли га ту ра та по на чин, кой то е до вел до при дър п ва не на тъ ка ни-
те към та зо ва та сте на и от там – до се риоз но за пуш ва не на уре те-
ра, пред ставля ва про фе сионал на небреж ност. ВКС по соч ва, че 
въз зив ният съд не е из ло жил мо ти ви за що приема, че ли га ту ра та 
е би ла поста ве на по непра ви лен на чин от от вет ни ка Н., след ка-
то ме ди цин ски те ек спер ти зи по де ло то ед ноз нач но со чат, че 
при поста вя не то ѝ не са до пус на ти от кло не ния от добри те ме-
ди цин ски прак ти ки. Основателни са и оплак ва нията, че съ дът не 
е из ло жил ни как ви съ обра же ния за що не се е съ обра зил с те зи 
ек спер т ни заклю че ния по де ло то, ни то е из ло жил яс ни и пъл ни 
мо ти ви от нос но при чин на та връз ка меж ду то ва дейст вие на 
от вет ни ка и увреж да не то на ищ ца та, за раз ли ка от пър ва та 
ин стан ция, която след из клю чи тел но под роб но об съж да не на 
до ка за тел ст ва та по де ло то и най-ве че на ек спер т ни те заклю че-
ния под роб но е обос но ва ла и из во да си, че по де ло то не е уста но-
ве но про ти воправ но по ве де ние на ле ка ри те и/ или ме ди цин ския 
пер со нал на от вет на та бол ни ца и в част ност – на от вет ни ка 
Н., из ра зя ва що се в непра вил ност (лип са на качество) при не-
посред ст ве но то опе ра тив но ле че ние на ищ ца та.

Този из вод на ВКС да ва от го вор на поста ве ния про це су ал-
нопра вен въпрос, по кой то е до пус на то ка са цион но то об жал ва не, 
ка то приема, че САС се е произ не съл в про ти во ре чие с дру ги ак-
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то ве на ВКС. В ре ше ние № 508/18.06.2010 г. по гр. д. 
№ 1411/2009 г. на ВКС, III г. о., е прието след но то: Допуска се 
съ щест ве но про це су ал но на ру ше ние, ако съ дът възприеме ме ди-
цин ско заклю че ние с да ден от го вор за „най-ве роят на при чи на“, 
без да из гра ди вътреш но убеж де ние за на ли чие или лип са на при-
чин на връз ка и без да съ обра зи кои от фак ти те, респ. връз ки те 
меж ду тях, свър за ни с да де ни те от ек спер ти за та от го во ри, са 
пред мет на спе циал ни (в слу чая медицински) зна ния и по от но ше-
ние на кои фак ти след ва да се из гра ди из вод за при чин но-след ст-
ве на връз ка по опит ни те пра ви ла и ло ги ка та при пре ценка на до-
ка за тел ст ве ния ма те риал. Ако ве щи те ли ца по со чат ре ле вант-
на за от го вор ност та при чи на ка то „най-ве роят на“, от то ва не 
след ва пря ко из вод за лип са на пъл но и глав но до каз ва не, от ре-
ша ва що зна че ние е да ли оста на ли те при чи ни след ва да бъ дат из-
клю че ни ка то ве роят ност по ра ди об стоятел ст ва, уста но ве ни 
по де ло то из вън пред ме та на ме ди цин ско то заклю че ние, или на 
ос но ва ние кон ста та ции в не го съ образ но приети те до ка за тел-
ст ва, вклю чи тел но сви де тел ски по ка за ния. Затова и пре ценка та 
на всич ки до ка за тел ст ва по де ло то, вклю чи тел но при из граж да-
не на из вод за при чин но-след ст ве на връз ка, е за дъл же ние на съ-
да2.

Подобен въпрос е раз гле дан в ре ше ние № 250/21.11.2012 г., 
поста но ве но по гр. д. № 1504/2011 г. на ВКС, III г. о. С опре де-
ле ние № 460/27.03.2012 г. е до пус на то до ка са цион но об жал ва не 
въз зив но ре ше ние, поста но ве но по гр. д. № 56/2011 г. на Плов-
дивския апе ла ти вен съд, с което е от хвър лен иск за при съж да не 
на обез ще те ние за не иму щест ве ни вре ди, при чи не ни в ре зул тат 
на не ка чест ве но опе ра тив но ле че ние, при което е про би та кост и 
е осъ щест ве но про ник ва не в че реп на та ку хи на на ищ ца та. Каса-
ционното об жал ва не е до пус на то по след ния поста вен въпрос: 
изпъл нил ли е за дъл же нието си въз зив ният съд да по ста но ви ак-
та си след пре ценка на всич ки ан га жи ра ни по де ло то до ка за тел-
ст ва, при по ло же ние че не е съ обра зил заклю че нието по т. 3 от 
приета та ком плек с на ек спер ти за и на еди нич ни те /съ деб но-ме-
ди цин ски ек спер ти зи, съглас но които е на ли це пря ка при чин на 

2 Вж. съ що и ре ше ние № 43/4.09.2017 г. по гр. д. № 3143/2017 г. на ВКС, 
III г. о. 
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връз ка меж ду се гаш но то здра вослов но състояние на ищ ца та и 
пър во на чал на та опе ра тив на ин тер вен ция, и не е взел пред вид да-
де ни те обяс не ния от ве щи те ли ца в съ деб но за се да ние за осъ-
щест вен ме ха ни чен про бив в кост та? Според ВКС пре ценка та 
за на ли чие на про ти воправ но по ве де ние и за при чин на та връз ка 
ка то пред постав ки за ува жа ва не на иска с прав но ос но ва ние 
чл. 45 ЗЗД изиск ва съв куп на пре ценка на всич ки ан га жи ра ни до-
ка за тел ст ва по де ло то (подч. мое – б. а.), съ обра зя ва не на всич-
ки фак ти, при от чи та не на връз ки те меж ду тях съ образ но да-
де ни те от ек спер ти за та от го во ри на ба за та на опит ни те пра-
ви ла и ло ги ка та3.

ВКС е раз гле дал въпро са за за дъл же нието на съ да да об съ ди 
заклю че нието на ве що то ли це на ред с всич ки до ка за тел ст ва по 
де ло то, кой то е бил поста вен от ка са цион ни те жал бо по да те ли по 
гр. д. № 3673/2016 г. на ВКС, IV г. о., по гр. де ло № 123/2020 г. 
на III г. о. и по гр. д. № 1694/2019 г. на III г. о. Според по со че на-
та съ деб на прак ти ка4 заклю че нието на ве що то ли це, ка то вся ко 
до ка за тел ст ве но сред ст во, тряб ва да бъ де об съ де но на ред с всич-
ки до ка за тел ст ва по де ло то. Съдът не е длъ жен да възприеме 
заклю че нието на ве що то ли це до ри и ко га то стра на та не е 
напра ви ла въз ра же ния сре щу не го, съглас но чл. 202 ГПК, а да 
пре це ни до ка за тел ст ве на та му си ла съ образ но не го ва та обос но-
ва ност. Независимо да ли съ дът възприема, или не ек спер т но то 
заклю че ние, той след ва да из ло жи мо ти ви, обос но ва ва щи пре-
ценка та му за год ност та на ек спер ти за та5.

В дру ги свои ак то ве ВКС е раз гле дал за дъл же нието на въз-
зив ния съд да наз на чи слу жеб но (по свой почин) из гот вя не то на 
съ деб номе ди цин ска ек спер ти за ка то про це су ал нопра вен въпрос, 
по кой то е до пус на то ка са цион но об жал ва не. По две те про уче ни 
де ла6 са раз гле да ни иско ве за запла ща не на обез ще те ние за при-
чи не ни не иму щест ве ни вре ди, настъ пи ли в ре зул тат на непра вил-
но опе ра тив но ле че ние, до ве ло до не обра ти мо увреж да не на ор га-

3 Вж. съ що и ре ше ние по гр. д. № 6457/2013 г. на ВКС, III г. о. 
4 Вж. съ що ре ше нията по гр. д. № 1062/2010 г. на ВКС, IV г. о., и по гр. д. 

№ 1814/2009 г. на ВКС, IV г. о. 
5 Гр. д. № 3673/2016 г. на ВКС, IV г. о. 
6 Гр. д. № 1897/2019 г. на ВКС, IV г. о., и гр. д. № 581/2020 г. на ВКС, III г. о. 
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ни. В пър вия слу чай се поста вя въпро сът да ли при съм не ние от-
нос но пра вил ност та и яс но та та на ве че приети по де ло то ек-
спер т ни заклю че ния, при от съст вие на спе циал ни ме ди цин ски 
зна ния у съ да, въз зив ният съд е длъ жен да наз на чи слу жеб но но ва 
съ деб номе ди цин ска ек спер ти за.7 Във въз зив на та жал ба на ище ца 
са из ло же ни оплак ва ния за до пус на то от пър ва та ин стан ция съ-
щест ве но про це су ал но на ру ше ние, из ра зя ва що се в то ва, че ма кар 
пред съ да да са би ли на ве де ни ос но ва ния за от вод, той не е от вел 
ве що то ли це, из гот ви ло заклю че нието по пър во на чал на та съ деб-
номе ди цин ска ек спер ти за. Същевременно крайни те из во ди в ре-
ше нието на пър воин стан цион ния съд са обос но ва ни чрез то ва 
заклю че ние. Във въз зив на та жал ба са из ло же ни до во ди, че и две-
те ве щи ли ца по де ло то по соч ват раз лич ни – об щи, по прин цип – 
при чи ни за настъп ва не то на атро фията на тести са на ище ца, 
но ве щи те ли ца не са ка те го рич ни и не по соч ват коя от всич ки 
те зи при чи ни е до ве ла до атро фията в конкрет ния слу чай. Във 
въз зив но то произ вод ст во но ва съ деб номе ди цин ска ек спер ти за 
не е до пуска на и из слуш ва на. За да от ме ни об жал ва ния съ де бен 
акт, ВКС приема след но то раз ре ше ние на поста ве ния про це су ал-
нопра вен въпрос: ко га то въз зив ният съд уста но ви неяс но та, не-
пъл но та, не обос но ва ност или непра вил ност на прието по де ло то 
ек спер т но заклю че ние (по ра ди оплак ва ния във въз зив на та жал ба 
или при при ло же нието на им пе ра тив на ма те риал ноправ на норма), 
той след ва слу жеб но да до пус не из слуш ва не то на но ва ек спер ти-
за в слу чаите, ко га то то ва е не об хо ди мо за изяс ня ва не то на об-
стоятел ст ва та по де ло то, изиск ва щи спе циал ни те зна ния в област-
та на ме ди ци на та. По то зи на чин съ дът ще оси гу ри над ле жен 
от го вор на съ от вет ния въпрос от ком пе тент но ве що ли це и 
чрез над леж но из гот ве но ек спер т но заклю че ние, на кой то от го-
вор би мо гъл да ос но ве ре ше нието си; ще обезпе чи и своевре мен-
но то за поз на ва не на стра ни те с не го – още във фа за та по съ би-
ра не на до ка за тел ст ва, респек тив но – упраж ня ва не то на пра ва-
та им по чл. 201 ГПК.

ВКС до пуска по ар гу мент от разпо ред ба та на чл. 202 ГПК 
опи са ни те не доста тъ ци на заклю че нието да бъ дат пре одо ле ни и 

7 Гр. д. № 1897/2019 г. на ВКС, IV г. о. 
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при съв куп на та му пре ценка с оста на ли те събра ни до ка за тел ст ва, 
ка то в то зи слу чай въз зив ният съд след ва да по со чи в мо ти ви те си 
за що не кре ди ти ра заклю че нието. В те зи слу чаи оба че съ дът 
след ва да из ло жи убе ди тел ни мо ти ви за що приема за уста но ве-
ни или не уста но ве ни съ от вет ни те спор ни об стоятел ст ва по де-
ло то, за които са би ли не об хо ди ми спе циал ни те зна ния на ве що-
то ли це. Във всич ки слу чаи оба че съ дът не мо же да поста но вя ва 
ре ше нието си въз ос но ва на пред по ло же ния или то да е не обос но-
ва но.8

Сходни са мо ти ви те на ка са цион на та ин стан ция по вто ро то 
по со че но по-го ре де ло, в рам ки те на което са раз гле да ни пред-
постав ки те, при на ли чието на които въз зив ният съд е длъ жен да 
наз на чи слу жеб но из гот вя не то на съ деб номе ди цин ска ек спер ти-
за.9

Освен в по со че ни те по-го ре слу чаи въз зив ният съд е длъ жен 
да съ бе ре до ка за тел ст ва та слу жеб но и в след ни те слу чаи: ко га то е 
би ло въ ве де но оплак ва не за до пус на то от пър ва та ин стан ция про-
це су ал но на ру ше ние, от което мо же да се напра ви из вод, че де ло-
то е оста на ло не изяс не но от фак ти ческа стра на; ко га то е би ло въ-
ве де но оплак ва не за не обос но ва ност на фак ти чески те из во ди, 
поста ве ни в ос но ва та на пър воин стан цион но то ре ше ние; ко га то 
съ деб номе ди цин ска та ек спер ти за е не об хо ди ма за слу жеб но при-
ла га не на им пе ра тив на ма те риал ноправ на нор ма; ко га то въз ник-
не не об хо ди мост да бъ де уста но вен да ден факт във връз ка с въ ве-
де но във въз зив на та жал ба оплак ва не. В те зи слу чаи въз зив ният 
съд слу жеб но наз на ча ва ек спер ти за и опре де ля за да ча та ѝ на 
раз носки на стра на та, която но си те жест та да до ка же съ от-
вет ния факт.

1.2. Процесуалноправни въпро си, свър за ни със 
за дъл же нията на въз зив ния съд при раз глеж да не на де ло то

По гр. д. № 4347/2016 г. на ВКС е поста вен въпро сът до-
пусти мо ли е съ би ра не на до ка за тел ст ва във въз зив на та ин стан-
ция, които не са би ли събра ни пред пър ва та ин стан ция по ра ди 

8 Вж. съ що и гр. д. № 7298/2014 г. на ВКС, III г. о., гр. д. № 1166/2019 г. на 
ВКС, IV г. о., гр. д. № 4347/2016 г. на ВКС, IV г. о. 

9 Гр. д. № 581/2020 г. на ВКС, III г. о.
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про це су ал ни на ру ше ния.10 Това де ло бе ше раз гле да но в т. 1.1. от 
ана ли за по по вод на друг про це су ал нопра вен въпрос, на кой то е 
дал от го вор ВКС.

ВКС по соч ва, че съглас но т. 2 от ТР № 1/9.12.2013 г. на 
ОСГТК, ко га то въз зив на та жал ба съ дър жа обос но ва но оплак-
ва не за до пус на ти от пър воин стан цион ния съд на ру ше ния на съ-
допроиз вод ст ве ни те пра ви ла във връз ка с докла да, въз зив ният 
съд дъл жи да ва не на ука за ния до стра ни те от нос но въз мож-
ност та да пред приемат те зи про це су ал ни дейст вия по по соч ва-
не на от но си ми за де ло то до ка за тел ст ва, които са про пус на ли 
да из вър шат в пър ва та ин стан ция по ра ди от съст вие, не пъл но-
та или не точ ност на докла да и да де ни те ука за ния. В мо ти ви те 
към тъл ку ва тел но то ре ше ние из рич но е ра зяс не но, че в та зи хи-
по те за е на ли це из ви ни тел на при чи на по сми съ ла на чл. 266, ал. 3 
ГПК за до пуска не то на те зи до ка за тел ст ва за пър ви път във 
въз зив но то произ вод ст во.

Пак във връз ка със за дъл же нията на съ да, при из гот вя не на 
докла да и да ва не на ука за ния на стра ни те е пов диг нат въпрос 
пред ВКС, по кой то е до пус на та ка са цион на та жал ба сре щу ре ше-
ние от 8.12.2009 г. по гр. д. № 642/2009 г. на Кюстендилския 
окръ жен съд. Същото не се от на ся до ме ди цин ски де ликт, тъй ка-
то е приета дру га прав на ква ли фи ка ция на иска, но спо рът е в 
област та на ден тал на та ме ди ци на и заслу жа ва да бъ де раз гле-
дан.11 Както ве че бе ше спо ме на то, по де ла та в област та на ме ди-
ци на та често се изпол з ва тер ми но ло гия, с която се оз на ча ват 
диаг но зи, състояния или про веж да ни диаг ностич но-ле чеб ни дей-
ности. Тази осо бе ност поста вя въпро са за за дъл же нията на ище-
ца, кой то не при те жа ва спе циал ни зна ния, да из ло жи фак ти те и 
об стоятел ст ва та, на които ос но ва ва иска си. Много често в иско-
ви те мол би ищ ци те огра ни ча ват твър де нията си до по соч ва не, че 
е до пус на та ле кар ска греш ка, непра вил ни дейст вия на ле ка ри те и 
дру ги мно го об щи из ра зи, без оба че да конкре ти зи рат в как во се 
из ра зя ва до пус на та та греш ка или непра вил но то дейст вие или без-
дейст вие. Съдът съ що не разпо ла га със спе циал ни зна ния към мо-

10 Допуснато до ка са цион но об жал ва не е ре ше ние № 374/29.02.2016 г., поста-
но ве но по гр. д. № 4369/2015 г. на САС. 

11 Гр. д. № 621/2010 г. на ВКС, IV г. о. 
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мен та на из гот вя нето на доклад по де ло то, по ра ди което мо же да 
бъ де затруд нен да изпъл ни за дъл же нията си по чл. 146, ал. 1, т. 1 
ГПК да по со чи об стоятел ст ва та, от които произ ти чат пре тен ди ра-
ни те пра ва и напра ве ни те въз ра же ния от стра ни те. Ето за що е 
важ но да се обър не вни ма ние на по со че но то съ деб но ре ше ние на 
ВКС от област та на ден тал на та ме ди ци на, тъй ка то от го во рът на 
поста ве ния про це су ал нопра вен въпрос е от но сим и към ме ди цин-
ски те де лик ти.

В ре ше нието си ВКС раз глеж да най-напред за дъл же нията на 
пър воин стан цион ния съд при из гот вя не на докла да. Когато ня-
кое от пре тен ди ра ни те пра ва или ня кое от напра ве ни те въз ра-
же ния произ ти ча от факт, кой то не се твър ди в иско ва та мол-
ба или от го во ра и не е до пъл нен съглас но чл. 143, ал. 2 ГПК, съ-
дът е длъ жен съглас но чл. 145, ал. 1 ГПК да поста ви на заин те-
ре со ва на та стра на въпрос по то зи факт, ка то ука же зна че-
нието му за пре тен ди ра но то пра во или напра ве но то въз ра же-
ние. Заинтересована е стра на та, която чер пи из год ни за се бе си 
прав ни после ди ци от то зи факт и чиято е те жест та да го до-
ка же или опро вер гае. Когато заин те ре со ва на та стра на за яви 
ста но ви ще то си по фак та (осъ щест вил се е или не се е 
осъществил), съ дът за пис ва нейно то изявле ние в про то ко ла и 
да ва ука за ния спо ред до ка за тел ст ве на та те жест на заин те ре-
со ва на та стра на, че не со чи до ка за тел ст ва за уста но вя ва не то 
или опро вер га ва не то на фак та. Когато твър де ни те от ня коя 
от стра ни те фак ти са не конкрет ни, неяс ни или си про ти во ре-
чат, съ дът указ ва на заин те ре со ва на та стра на да ги изяс ни, 
конкре ти зи ра или да отстра ни про ти во ре чията в тях. Съгласно 
чл. 146, ал. 1, т. 2 ГПК в докла да съ дът тряб ва да по со чи прав на-
та ква ли фи ка ция на всич ки пре тен ди ра ни от стра ни те пра ва и 
на всич ки напра ве ни въз ра же ния, репли ки, дупли ки и т.н. След 
ка то по со чи кои пра ва и кои об стоятел ст ва се приз на ват и кои 
об стоятел ст ва не се нуж да ят от до каз ва не, съ дът по соч ва 
съглас но чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК кои от по со че ни те в т. 1 от 
докла да прав но ре ле вант ни фак ти под ле жат на до каз ва не или 
опро вер га ва не от ище ца и кои от тях под ле жат на до каз ва не 
или опро вер га ва не от от вет ни ка. След ка то стра ни те из чер пят 
до ка за тел ст ве ни те си иска ния във връз ка с поста ве ни те въпро-
си, ука за нията и докла да, съ дът им указ ва съглас но чл. 146, ал. 2 
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ГПК за кои от твър де ни те от тях фак ти не со чат до ка за тел-
ст ва. Неизготвянето на доклад от пър воин стан цион ния съд, 
как то и не пъл но ти те и греш ки те в не го имат зна че ние за пра-
вил ност та на пър воин стан цион но то ре ше ние (подч. мое – 
б. а.). Погрешната прав на ква ли фи ка ция е на ру ше ние на ма те-
риал ния за кон, а всич ки оста на ли про пуски и греш ки във връз ка с 
докла да и ука за нията са съ щест ве ни на ру ше ния на съ допроиз-
вод ст ве ни те пра ви ла.

Задълженията на въз зив ния съд във връз ка с докла да съ що 
се об съж дат от ВКС. Въззивният съд сле ди слу жеб но са мо за ва-
лид ност та на пър воин стан цион но то ре ше ние и за не го ва та до-
пусти мост в об жал ва на та част. Той не про ве ря ва слу жеб но пра-
вил ност та на ре ше нието, сле до ва тел но стра на та след ва да по со-
чи, ако доклад не е из гот вен, ако са на ли це не пъл но ти или греш ки 
в не го. Въззивният съд не пра ви доклад по де ло то. Съгласно 
чл. 268, ал. 1 ГПК той доклад ва жал би те и от го во ри те: в коя част 
е об жал ва но ре ше нието, кои прав ни въпро си във връз ка с не го ва-
та ва лид ност и до пусти мост се поста вят (за то ва той сле ди слу-
жебно), как ви оплак ва ния за непра вил ност са напра ве ни и как ви 
по ро ци е поиска но да бъ дат отстра не ни. Той не мо же да приеме 
за уста но ве но не що раз лич но по фак ти те, ни то да кон ста ти ра на-
ру ше ние на съ допроиз вод ст ве ни те пра ви ла без съ от вет но оплак-
ва не в жал би те или от го во ри те. Служебно въз зив ният съд мо же 
са мо да про ме ни прав на та ква ли фи ка ция, ка то при ло жи им пе ра-
тив на разпо ред ба на за ко на, но не в докла да, а във въз зив но то ре-
ше ние.

В дру го свое ре ше ние ВКС е раз гле дал въпро са за за дъл же-
нията на въз зив ния съд да се произ не се по всич ки въ ве де ни във 
въз зив на та жал ба оплак ва ния про тив пър воин стан цион но то ре-
ше ние, ка то пре це ни всич ки до ка за тел ст ва и до во ди на стра ни те, 
и да мо ти ви ра ре ше нието си. С опре де ле ние № 440/16.05.2019 г. 
по гр. д. № 1148/2019 г. на ВКС, IV г. о., е до пус на то до ка са цион-
но об жал ва не ре ше ние № 1847/16.07.2018 г., поста но ве но по 
в. гр. д. № 6076/2017 г. по опи са на САС по го ре по со че ния въпрос. 
Разгледан е спор меж ду па циент и ле чеб но за ве де ние във връз ка с 
твър де ния за непра вил но из вър ше на опе ра ция и поста вя не на им-
плант, въз ник ва не на послед ва ща ин фек ция и непра вил но то ѝ ле-
че ние. Във въз зив на та жал ба са из ло же ни до во ди за заин те ре со-
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ва ност на ве щи те ли ца, участ ва ли при да ва не то на заклю че ния 
пред пър воин стан цион ния съд (ек спер тът и ище цът са про фе-
сионал ни конку рен ти, член на трич лен на та ек спер ти за е под чи-
нен на съ щия експерт), как то и за ед ностран чив и из би ра те лен 
под ход от стра на на съ да при оценка на до ка за тел ст ва та. В от кри-
то съ деб но за се да ние е напра ве но из рич но въз ра же ние по от но-
ше ние на заин те ре со ва ност та на ве щи те ли ца, ка то съ дът е по со-
чил, че всич ки въз ра же ния от нос но обек тив ност та на заклю че-
нията на ве щи те ли ца ще се съ обра зя ват при кре ди ти ра не на вся-
ко ед но от заклю че нията пред вид за дъл же нието на съ да да из ло-
жи мо ти ви за що приема или не приема конкрет но ек спер т но 
заклю че ние. Искането за наз на ча ва не на но ва трич лен на ек спер-
ти за с ве щи ли ца из вън София е оставено без ува же ние.

ВКС приема, че въз зив ният съд не е из ло жил мо ти ви, свър-
за ни с до во ди те и въз ра же нията на ка са то ра за на ли чие на об стоя-
тел ст ва, поста вя щи под съм не ние безпристраст ност та на ве щи те 
ли ца, из гот ви ли съ деб номе ди цин ските ек спер ти зи в пър воин-
стан цион но то и въз зив но то произ вод ст во. Съответната пре-
ценка е би ла не об хо ди ма, до кол ко то ста но ви ще то на ве щи те ли-
ца по въпро си те, изиск ва щи спе циал ни зна ния, е след ва ло да бъ де 
об съ де но и е би ло об съ де но от въз зив ния съд в мо ти ви те на об-
жал ва но то ре ше ние, обос но ва ло е част от фак ти чески те кон-
ста та ции на съ да, а от там е опре де ли ло и из во ди те до сеж но 
прав ни те после ди ци на уста но ве ни те посред ст вом съ деб номе-
ди цин ски те ек спер ти зи фак ти с прав но зна че ние. При раз но по-
соч ни дан ни по де ло то от нос но ре ле вант ни те за спо ра фак ти и 
про ти во ре чи ви те заклю че ния на из слу ша ни те еди нич ни и трой-
ни ме ди цин ски ек спер ти зи (от нос но на ли чие на ме ди цин ски по-
ка за ния за поста вя не на кост на при сад ка, поста вя не то ѝ по пра-
ви ла та на добра та ме ди цин ска прак ти ка и ос нов на та при чи на 
за въз ник на ло то възпа ли тел но услож не ние при ищцата) до пус-
на то то от въз зив ния съд про це су ал но на ру ше ние е съ щест ве но, 
още по ве че че от вет ни кът не се е огра ни чил да ре ле ви ра оплак-
ва не, ка саещо обек тив ност та на ве щи те ли ца, а е фор му ли рал 
из рич но до ка за тел ст ве но иска не за наз на ча ва не на но ва трой на 
съ деб номе ди цин ска ек спер ти за как то с въз зив на та жал ба, та ка 
и в про ве де но то от кри то съ деб но за се да ние. С оглед на то ва 
ВКС приема, че в то зи слу чай е на ли це произ на ся не на въз зив ния 



14 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2020

съд в про ти во ре чие с уста но ве на та съ деб на прак ти ка на ВКС. В 
раз дел I, т. 3 от ППВС № 1/1953 г. из рич но е по со че но, че вся ко 
ре ше ние тряб ва да бъ де мо ти ви ра но, ка то мо ти ви те тряб ва да 
съ дър жат най-крат ко ука за ние за спо ра, как то и то ва как во е 
приел съ дът по от но ше ние на фак ти те по то зи спор, ка то се 
по со чи след об съж да не и пре ценка на кои до ка за тел ст ва е стиг-
нал до то зи из вод.

Когато са на ли це про ти во ре чи ви до ка за тел ст ва, съ дът има 
за дъл же ние да из ло жи мо ти ви кои до ка за тел ст ва приема и кои 
от хвър ля, ка то по со чи при чи ни те за то ва. Мотивите към съ деб но-
то ре ше ние тряб ва да съ дър жат пре ценка та на съ да за уста но ве-
ни те фак ти и при ло же нието на за ко на към тях. Акцентира се вър-
ху осо бе на та важ ност на мо ти ви те и на то ва, че те тряб ва да са 
точ ни, яс ни и убе ди тел ни. Съдът тряб ва конкрет но, точ но и яс-
но да ка же как во приема за уста но ве но от нос но фак ти чески те 
по ло же ния, да по со чи вър ху кои до ка за тел ст ва ос но ва ва приета-
та за уста но ве на фак ти ческа об ста нов ка; ко га то по де ло то са 
събра ни про ти во ре чи ви до ка за тел ст ва, мо ти ви ра но да ка же за-
що и на кои вяр ва, на кои – не, кои възприема и кои – не.12 Освен 
то ва ВКС по соч ва, че до ри и препра ща не то към мо ти ви те на 
пър ва та ин стан ция съглас но чл. 272 ГПК не ос во бож да ва въз-
зив на та ин стан ция от за дъл же нието ѝ да от го во ри на всич ки 
до во ди във въз зив на та жал ба в рам ки те на пред ме та на про вер-
ка та по чл. 269 ГПК в ка чест во то си на съд по съ щест во то на 
спо ра – чрез из веж да не на свои са мостоятел ни фак ти чески кон-
ста та ции и/ или прав ни из во ди във връз ка с напра ве ни те оплак ва-
ния и до во ди.

1.3. Процесуалноправен въпрос от нос но мо мен та, 
до кой то мо же да се напра ви въз ра же ние за съпри чи ня ва не

С опре де ле ние № 1140/13.10.2014 г. по гр. д. № 3174/2014 г. 
на ВКС, IV г. о., е до пус на то ка са цион но об жал ва не на ре ше ние 
№ 1676/29.07.2013 г. по гр. д. № 3976/2012 г. на САС по въпро са 

12 Вж. съ що и ре ше ние № 98 по гр. д. № 3871/2016 г. на ВКС, III г. о., в което 
се по соч ва, че прав ни те из во ди на съ да (вклю чи тел но те зи от нос но пре юди-
циал ни те за спо ра въпроси), съ дър жа щи се в мо ти ви те към съ деб но то ре ше ние, 
не може да са декла ра тив ни, а след ва да са мо ти ви ра ни и обос но ва ни. 
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от нос но мо мен та, до кой то мо же да бъ де въ ве де но въз ра же ние за 
съпри чи ня ва не от стра на на постра да лия. С въз зив но то ре ше ние е 
осъ де но ле чеб но за ве де ние за бол нич на по мощ да запла ти обез-
ще те ние за не иму щест ве ни вре ди на наслед ни ци те на па циент, 
по чи нал от пер фо ри ра ла яз ва след поста вя не на непра вил на диаг-
но за. САС е приел, че е на ли це съпри чи ня ва не, и е на ма лил с 2/3 
раз ме ра на при съ де но то обез ще те ние. Съдът е фор ми рал из вод, 
че настъ пи ла та смърт би могло да бъ де пре дот вра те на при по ло-
же на от по чи на лия гри жа как то по от но ше ние на здра ве то му, та-
ка и при из чер па тел но добро съ вест но из ла га не при прегле да в 
бол ни ца та на всич ки за бо ля ва ния, ме ди цин ски пробле ми и оплак-
ва ния, които е имал. Експертизата уста но вя ва, че по чи на лият не-
из беж но е имал пред ход ни оплак ва ния при та зи диаг но за, со че щи 
за на ли чие яз ве на бо лест, която не е би ла ле ку ва на, а оплак ва-
нията – негли жи ра ни; че за те зи сим п то ми не е би ло съ об ще но 
при прегле да, въпре ки че све де нията би ха допри несли за поста вя-
не на точ на диаг но за. Установено е, че бол ният не е съ дейст вал 
при диаг ности ци ра не то на за бо ля ва не то и че смър т ният из ход е 
ре зул тат от не ти пич но то про ти ча не на пер фо ра цията на яз ва та и 
настъ пи ли те услож не ния на фо на на прид ру жа ва щи за бо ля ва ния. 
Спорът меж ду стра ни те в рам ки те на ка са цион но то произ вод ст во 
се е кон цен три рал вър ху въпро са за своевре мен но то въ веж да не 
на въз ра же нието за съпри чи ня ва не.

Съдът приема, че съглас но чл. 131, ал. 2, т. 5 ГПК с от го во ра 
на иско ва та мол ба от вет ни кът след ва да по со чи въз ра же нията си 
сре щу иска и об стоятел ст ва та, на които те се ос но ва ват, а ко га то 
не сто ри то ва, съглас но чл. 133 ГПК той гу би въз мож ност та да го 
напра ви по-къс но. С из ти ча не на сро ка за от го вор по чл. 131, ал. 1 
ГПК не въ ве де ни те от от вет ни ка въз ра же ния сре щу пре дя ве ния 
иск се преклу ди рат, вклю чи тел но въз ра же нието за съпри чи ня ва-
не от стра на на постра да лия от де ликт, по ра ди което въз ра же-
нията не мо же да се напра вят за пър ви път пред въз зив ния съд.13 
Когато с от го во ра на иско ва та мол ба от вет ни кът е по со чил об-
стоятел ст ва та, на които ос но ва ва въз ра же нието си; ко га то е 
въ вел твър де ния, от които след ва опре де ле но въз ра же ние, съ-

13 Точка 4 от ТР № 1/9.12.2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ОСГТК. 
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дът е длъ жен с докла да по де ло то да опре де ли прав на та ква ли-
фи ка ция на въз ра же нието съглас но изиск ва нията на чл. 146, 
ал. 1, т. 2 ГПК. Ответникът не е длъ жен да да де прав на та ква-
ли фи ка ция на твър дени те от не го насрещ ни пра ва и въз ра же-
ния. Когато той е въ вел своевре мен но твър де ния за насрещ ни 
пра ва или за фак ти, осу етя ва щи въз ник ва не на пре тен ди ра но то 
от ище ца пра во; за фак ти, опо ро ча ва щи пра вопроиз во дя щия 
факт или по га ся ва щи въз ник на ло то ве че пра во или от го вор ност-
та на от вет ни ка за не го, или за фак ти, от ла га щи изиску емост-
та на взе ма не то, то въз ра же нието е въ ве де но своевре мен но, а 
опре де ля не то на точ на та му прав на ха рак те ристи ка е за дъл-
же ние на пър воин стан цион ния съд, доклад ващ де ло то. Така ко-
га то в от го во ра на иско ва та мол ба от вет ни кът е въ вел твър де-
ния за дейст вия на постра да лия, с които е допри не се но за 
настъп ва не на вре ди те, то въз ра же нието за съпри чи ня ва не е за-
яве но своевре мен но и съ дът е длъ жен да се произ не се по не го.

В конкрет ния слу чай пър воин стан цион ният съд не е ква ли-
фи ци рал твър де нията на от вет ни ка и не ги е вклю чил в докла да 
си, съ от вет но не се е произ не съл по тях с ре ше нието си. Това е 
сто рил въз зив ният съд в съ от ветст вие с прак ти ка та на ВКС. 
Въззивният съд е длъ жен да се произ не се по въз ра же нията на 
от вет ни ка не за ви си мо да ли пър воин стан цион ният съд е доклад-
вал об стоятел ст ва, от които те произ ти чат; да ли е опре де лил 
прав на та им ква ли фи ка ция и е разпре де лил до ка за тел ст ве на та 
те жест, ка то в за ви си мост от до пус на то то на ру ше ние сам да-
ва ука за ния на стра ни те за под ле жа щи те на до каз ва не фак ти и 
им пре доста вя въз мож ност да по со чат от но си ми те до ка за тел-
ст ва14, а ко га то до ка за тел ст ва та по въз ра же нията са събра ни, 
се произ на ся по тях с ре ше нието по съ щест во то на де ло то.

1.4. Процесуалноправен въпрос от нос но разпре де ле нието 
на до ка за тел ст ве на та те жест

С опре де ле ние № 248/12.04.2018 г. по гр. д. № 4807/2017 г. 
на ВКС, III г. о., е до пус на то до ка са цион но об жал ва не въз зив но 
ре ше ние № 1154/22.05.2017 г. по гр. д. № 723/2017 г. на САС по 
въпрос за разпре де ле ние на до ка за тел ст ве на та те жест по де ла за 

14 Точка 2 от ТР № 1/9.12.2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ОСГТК. 
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ме ди цин ски де ликт, вклю чи тел но с оглед на пре ценка та на ме ди-
цин ска та до ку мен та ция. Спорът по де ло то се от на ся до въз ник ва-
не на теж ко възпа ле ние на крайник след пре тър пя на трав ма и 
непра вил но про ве де но ле че ние и просле дя ва не. При фор му ли ра-
не на от го во ра на поста ве ния въпрос ка са цион на та ин стан ция се 
по зо ва ва на съ деб на та прак ти ка по по доб ни де ла15, спо ред която 
бол нич но то за ве де ние е след ва ло да уста но ви, че са взе ти не об-
хо ди ми те за пре одо ля ва не на риска мер ки, и за да се ос во бо ди от 
от го вор ност, то след ва да уста но ви своята прак ти ка, изиска на 
и спа зе на от стра на на ме ди цин ския или друг слу же бен пер со нал 
за про ти во дейст вие на риска, в съ ща та сте пен, в която все ки 
въз ло жи тел, упраж ня ващ дейност при по ви шен риск, след ва да 
до ка же на ли чието на регла мент за спаз ва не то на конкрет ни 
пред пи са ния от своите слу жи те ли във връз ка с бе зо пас ност та, 
опаз ва не то на жи во та и здра ве то на за сег на ти те от риско ва-
та дейност ли ца. Иначе ка за но, въпре ки че те жестта да до ка же 
еле мен ти те от фак ти ческия състав на де лик та (с из клю че ние на 
вината) е за ище ца, от вет ни кът след ва да до ка же въ веж да не то и 
спаз ва не то на съ от вет ни те пра ви ла, които мо гат да пре дот вра тят 
въз ник ва не на риска, кой то съ пътст ва оказ ва не то на ме ди цин ска 
по мощ. Освен то ва съ дът до пъл ва, че ме ди цин ска та по мощ е 
прав но регла мен ти ра на дейност, и раз ши ря ва приети те до то зи 
мо мент пра ви ла, които съ дът след ва да при ла га при из вър ш ва не 
на пре ценка на ли це ли е ме ди цин ски де ликт.16 Той се обос но ва ва 
с чл. 80 от Закона за здра ве то (ЗЗ), съглас но кой то ме ди цин ска та 
по мощ се ос но ва ва на ут вър де ни по съ от вет ния ред ме ди цин ски 
стан дар ти за ка чест во на оказ ва на та по мощ и оси гу ря ва не на пра-
ва та на па циен та. Поради то ва, ко га то се произ на ся по въпро са 
да ли е осъ щест вен де ликт при изпъл не нието на ме ди цин ска 
дейност, съ дът след ва не са мо да по со чи дейст вията, които са 
би ли или не са би ли пред приети от ле ка ря, но и до кол ко той след-
ва да се дър жи от го во рен за конкрет но то на ру ше ние на съ от-
вет ни те ме ди цин ски стан дар ти, пра ви ла и прак ти ки. Изводът – 
да ли е до пус на то състояние на риск в про ти воправ на сте пен, 

15 Гр. д. № 640/2009 г. на ВКС, III г. о. 
16 Гр. д. № 1411/2009 г. на ВКС, III г. о., гр. д. № 640/2009 г. на ВКС, III г. о., 

гр. д. № 6457/2013 г. на ВКС, III г. о. 
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т.е. из вън пре де ли те на не из беж ния ме ди цин ски риск, съ дът 
след ва да напра ви, след ка то про ве ри да ли съ образ но уста но ве-
ни те с ан га жи ра ни те до ка за тел ст ва фак ти мо же да се приеме, 
че е напра ве но не об хо ди мо то за пре одо ля ва не на риска посред-
ст вом пред приема не на най-добри те съ образ но конкрет на та 
си ту ация дейст вия (подч. мое – б. а.). Добрата ме ди цин ска 
прак ти ка изиск ва все ки един па циент да по лу чи адек ват но на 
състоянието му ле че ние, по вре ме на което да бъ дат съблю да ва-
ни и съ обра зе ни всич ки га ран ти ра ни му пра ва. Съобразно прин-
ци па на адек ват ни те очак ва ния – при на ли чие на здра восло вен 
проблем, във връз ка с кой то па циент се обръ ща за по мощ към 
ле кар, адек ват ни те очак ва ния са, че спе циалистът ще пред ло-
жи и осъ щест ви ле че ние, което е съ обра зе но с ме ди цин ски те 
стан дар ти и добри те прак ти ки, и ще съблю да ва всич ки прокла-
ми ра ни в чл. 86 от Закона за здра ве то пра ва на па циен та, най-
съ щест ве ни те от които са: пра во то да бъ де ин фор ми ран за 
състоянието си, за въз мож ни те услож не ния, за ме то ди те на 
ле че ние, пра во то на достъп до най-добри те прак ти ки и пра во то 
да се из бяг ва не нуж но то стра да ние и бол ка.17

2. Материалноправни въпро си
2.1. Определяне на раз ме ра на не иму щест ве ни те вре ди
Определянето на раз ме ра на обез ще те нията за не иму щест ве-

ни вре ди по спра вед ли вост съглас но чл. 52 ЗЗД е въпрос, по кой-
то не кол кократ но е до пуска но ка са цион но об жал ва не на въз зив ни 
ре ше ния.

По ед но от раз гле да ни те де ла18 съ дът е до пус нал до ка са-
цион но об жал ва не въз зив но то ре ше ние, тъй ка то е кон ста ти ра но 
про ти во ре чие на въз зив ния акт с т. II от ПВС № 4/1968 г. по 
въпро са за пре ценка та на всич ки от но си ми об стоятел ст ва при 
опре де ля не на раз ме ра на след ва що то се обез ще те ние за не иму-
щест ве ни вре ди в конкрет ния слу чай. С ре ше нието ВКС уве ли ча-
ва раз ме ра на при съ де но то обез ще те ние за не иму щест ве ни вре ди 
с още 20 000 лв., но в мо ти ви те на съ да не е из ло же но кои об-
стоятел ст ва не са взе ти пред вид от въз зив ния съд при опре де ля не 

17 Гр. д. № 4807/2017 г. на ВКС, III г. о., гр. д. № 1694/2019 г. на ВКС, III г. о. 
18 Гр. д. № 1330/2012 г. на ВКС, III г. о. 
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на пър во на чал ния раз мер на обез ще те нието, за що конкрет ни об-
стоятел ст ва во дят до при съж да не на обез ще те ние в по-го лям раз-
мер и не се пра ви срав не ние с дру ги ак то ве на ВКС по сход ни 
слу чаи, при които е при съ де но обез ще те ние в съ щия или бли зък 
до то зи раз мер.

По дру го де ло19 е до пус на та до раз глеж да не ка са цион на жал-
ба про тив ре ше ние № 182/27.10.2016 г. на Пловдивския апе ла ти-
вен съд, поста но ве но по в. гр. д. № 262/2016 г. Основанието за до-
пуска не е обос но ва но с обусла вя щи те из хо да на спо ра въпро си, 
уточ не ни от съ да, за обек тив ни те кри те рии при опре де ля не раз-
ме ра на обез ще те нието за не иму щест ве ни вре ди по спра вед ли-
вост по сми съ ла на чл. 52 ЗЗД и как след ва да се при ла га прин ци-
път на спра вед ли вост, въ ве ден в чл. 52 ЗЗД, длъ жен ли е съ дът 
да тър си „то чен па ри чен ек ви ва лент“ на тър пе ни те мо рал ни 
вре ди и да на ме ри „спра вед ли вия ек ви ва лент“ на съ щи те, или е 
доста тъч но да се тър си „из вест но ком пен си ра не“, и за за дъл-
же нието на съ да да напра ви пре ценка на всич ки обек тив но съ-
щест ву ва щи об стоятел ст ва спо ред ви да и ха рак те ра на увреж-
да не то, които се съ обра зя ват при опре де ля не на раз ме ра на 
обез ще те нието за не иму щест ве ни вре ди по спра вед ли вост.20 По 

19 Гр. д. № 1600/2017 г. на ВКС, III г. о. 
20 По съ що то де ло е до пус нат до раз глеж да не и друг ма те риал нопра вен 

въпрос на ос но ва ние чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК: счи та ли се за пре къс на та по га си-
тел на та дав ност, ко га то произ вод ст во то по пре дя ве ния иск за взе ма не то, приет 
за съв мест но раз глеж да не в на ка за тел но то произ вод ст во, е би ло прекра те но? 
ВКС приема, че по гр. д. № 1424/2011 г. на ВКС, III г. о., как ва то е и трайна та 
прак ти ка на съ да, обек ти ви ра на и в дру ги ак то ве, поста но ве ни по ре да на 
чл. 290 ГПК – Решение № 135/15.12.2017 г. по гр. д. № 4830/2016 г. на ВКС, 
III г. о., Решение № 408/7.05.2009 г. по гр. д. № 195/2008 г. на ВКС, I г. о., 
Решение № 143/11.05.2012 г. по гр. д. № 1424/2011 г. на ВКС, III г. о., Решение 
№ 10/24.07.2013 г. по гр. д. № 334/2012 г. на ВКС, I г. о., и др. Съгласно чл. 116, 
б. „б“ ЗЗД дав ност та се пре къс ва с пре дя вя ва не то на иск или въз ра же ние или 
със за поч ва не на по ми ри тел но произ вод ст во. Прекъсването на дав ност та в 
те зи слу чаи е услов но – из рич но в за ко на е по со че но, че ако искът или въз ра же-
нието или иска не то за за поч ва не на по ми ри тел но произ вод ст во не бъ дат ува-
же ни, дав ност та не се смя та за пре къс на та. Същото раз ре ше ние се на ла га и 
в слу чаите, ко га то де ло то бъ де прекра те но, тъй ка то вслед ст вие на прекра-
тя ва не то се за ли ча ват с обрат на си ла из вър ше ни те по не го про це су ал ни 
дейст вия и от па дат прав ни те после ди ци от пре дя вя ва не то на иска. Без зна че-
ние е да ли де ло то е прекра те но слу жеб но от съ да (не ре дов на иско ва мол ба, 
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де ло то се спо ри за раз ме ра на дъл жи мо то обез ще те ние на ро ди те-
ли те на по чи на ло де те. По от но ше ние на ос но ва нието на иска е 
взе та пред вид вляз ла в си ла при съ да за при чи ня ва не на смърт по 
непред паз ли вост ка то за дъл жи тел на за граж дан ския съд.

Първоинстанционният и въз зив ният съд са при съ ди ли обез-
ще те ния в раз мер на по 120 000 лв. за все ки от два ма та ро ди те ли, 
ка то иско ве те са от хвър ле ни за раз ли ка та до пре дя ве ни те 200 000 
лв. (искът е пре дя вен ка то части чен от 500 000 лв.).

По поста ве ния с ка са цион на та жал ба въпрос ВКС по соч ва, 
че с ПВС № 4/23.12.1968 г. са да де ни ука за ния на съ ди ли ща та 
при опре де ля не на раз ме ра на дъл жи мо то обез ще те ние за не иму-
щест ве ни вре ди от де ликт как ви об стоятел ст ва след ва да взе мат 
пред вид. Понятието „спра вед ли вост“ не е аб страк т но, а е свър за-
но с пре ценка та на ре ди ца конкрет ни обек тив но съ щест ву ва щи 
об стоятел ст ва, които тряб ва да се имат пред вид от съ да при опре-
де ля не на раз ме ра на обез ще те нието. Според ВКС оба че в по со-
че ния тъл ку ва те лен акт са из броени при мер но об стоятел ст ва та, 
които мо же да бъ дат взе ти пред вид. Съдилищата не тряб ва да се 
за до во ля ват с по соч ва не в мо ти ви те към ре ше нията, че обез ще-
те нието за не иму щест ве ни вре ди се опре де ля по спра вед ли вост, 
а тряб ва да из тък нат об стоятел ст ва та, които обос но ва ват 
при съ де ния раз мер. Сред фак ти те и об стоятел ст ва та, които се 
взе мат пред вид, са ви дът и те жест та на при чи не ни те те лес ни и 
пси хич ни увреж да ния, про дъл жи тел ност та и ин тен зи те тът на 
пре тър пе ни те фи зи чески и ду шев ни бол ки, дру ги стра да ния и не-
удоб ст ва, стиг на ло ли се е до раз стройст во на здра ве то (заболя-
ване), а ако увреж да не то е трай но – ме ди цин ска та прог но за за не-
го во то раз ви тие. Неимуществените вре ди ня мат па рич на оцен-
ка, по ра ди което обез ще те нието за тях се опре де ля по вътреш-
но убеж де ние от съ да. Справедливостта ка то кри те рий за 
опре де ля не па рич ния ек ви ва лент на мо рал ни те вре ди включ ва 
ви на ги конкрет ни фак ти, от но си ми към стойност та, която за-
сег на ти те бла га са има ли за своя при те жа тел. В то зи аспект 
спра вед ли вост та по сми съ ла на чл. 52 ЗЗД се из веж да от пре-
ценка та на конкрет ни те об стоятел ст ва, които но сят обек тив-

не до пусти мост на пре дя ве ния иск), или по во ля та на ище ца (от каз или от-
тегля не на иска). 



21Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2020

ни ха рак те ристи ки – ха рак тер и сте пен на увреж да не, на чин и 
об стоятел ст ва, при които е по лу че но, после ди ци, про дъл жи тел-
ност и сте пен на ин тен зи тет, въз раст на увре де ния, об щест ве-
но и со циал но по ло же ние (…) ико но ми ческа та ко нюнк ту ра в 
стра на та към мо мен та на увреж да не то. Същевременно обез-
ще те нието не след ва да над ви ша ва то зи доста тъ чен и спра вед-
лив раз мер, не об хо дим за обез ще тя ва не то на конкрет но пре тър-
пе ни те не иму щест ве ни вре ди, които по на ча ло са раз лич ни във 
все ки от де лен слу чай, тъй ка то част от го ре из броени те кри те-
рии и об стоятел ст ва, ре ле вант ни за опре де ля не раз ме ра на дъл-
жи мо то обез ще те ние, мо гат да са по доб ни или до ри ед нак ви (по 
вид или в ко ли чест ве но измерение) при съ постав ка на от дел ни 
слу чаи, но из клю чи тел но ряд ко те мо гат да са иден тич ни из-
цяло.

С ре ше нието си по то ва де ло ВКС приема, че спра вед ли вият 
раз мер на обез ще те нието е 300 000 лв. за все ки ро ди тел, ка то по 
то зи на чин опре де ля най-ви со кия раз мер на обез ще те ние за не-
иму щест ве ни вре ди, настъ пи ли в ре зул тат на при чи не на смърт от 
ме ди цин ски де ликт.21

По дру го де ло22 съ дът до пъл ва кри те риите за спра вед ли вост 
по чл. 52 ЗЗД по след ния на чин: Разстройство на здра ве то се 
взе ма пред вид са мо и до кол ко то е пря ка после ди ца от увреж да-
не то, ка то при чин но-след ст ве на та връз ка след ва да бъ де до ка-
за на по пра ви ла та на пъл но глав но до каз ва не от ище ца. При 
уста но вя ва не на та ка ва връз ка меж ду вло ша ва не на здра вослов-
но то състояние и де лик та от зна че ние са об стоятел ст ва та, 
при които е при чи не но увреж да не то, да ли увреж да не то е трай-
но, как ва е ме ди цин ска та прог но за за раз ви тието на за бо ля ва не-
то; как ви фи зи чески бол ки и дру ги не удоб ст ва и при тес не ния е 
пре тър пял увре де ният, си ла та, ин те зи те тът и про дъл жи тел-
ност та на бол ко вия син д ром, той от шу мял ли е; про дъл жи тел-
ност та и ви дът на ле че ние, то съз да ло ли е до пъл ни тел но труд-
ности и не удоб ст ва, бол ка и стра да ния. Във всич ки за слу чаи за 

21 Относно раз ме ра на обез ще те нията за не иму щест ве ни те вре ди вж. съ що 
гр. д. № 529/2009 г. на ВКС, IV г. о., гр. д. № 754/2014 г. на ВКС, III г. о., гр. д. 
№ 831/2019 г. на ВКС, III г. о. 

22 Гр. д. № 4473/2018 г. на ВКС, IV г. о. 
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ба за при опре де ля не на па рич но то обез ще те ние за при чи не ни не-
иму щест ве ни вре ди слу жат стан дар тът на жи вот в стра на та 
и сред носта ти сти чески те по ка за те ли за до хо ди по вре ме на 
въз ник ва не на увреж да не то и об щоприета та оценка и възприе-
то то в об щест во то раз би ра не за обез вре да на не иму щест ве ни 
вре ди от един и съ щи вид, на ме ри ли из раз в съ деб на та прак ти ка 
при сход ни хи по те зи.

2.2. Моментът, спря мо кой то се опре де ля раз ме рът на 
обез ще те нието за не иму щест ве ни вре ди

ВКС е раз гле дал и въпро са към кой мо мент се опре де ля раз-
ме рът на обез ще те нието и съ от вет но се взе мат пред вид об съ де ни-
те по-го ре кри те рии – към мо мен та на де лик та или на поста но вя-
ва не на ре ше нието. По то зи въпрос ВКС е поста но вил две ре ше-
ния по ре да на чл. 290 ГПК, които си про ти во ре чат.

По гр. д. № 1707/2009 г. на ВКС, III г. о., съ дът приема, че 
ме ро дав ният мо мент е да та та на приключ ва не на уст ни те състе за-
ния по де ло то, тъй ка то обез ще те нието тряб ва да покрие всич ки 
вре ди, настъп ва не то на които е до ка за но, ма кар и те да са настъ-
пи ли след кон ста ти ра не на увреж да не то и до ри след пре дя вя ва не 
на иска за обез ще те ние.

По гр. д. № 6735/2014 г. на ВКС, IV г. о., е прието, че раз ме-
рът на обез ще те нието за не иму щест ве ни вре ди се опре де ля към 
раз ли чен мо мент в за ви си мост от ви да и ха рак те ра на вре ди те и 
от то ва как е пре дя вен искът. Първият мо мент, към кой то раз-
ме рът на обез ще те нието мо же да бъ де опре де лен, е мо мен тът 
на из вър ш ва не на увреж да що то въз дейст вие, тъй ка то от не го 
се от ключ ват всич ки при чин но-след ст ве ни про це си. Уврежда-
нията, които са в пря ка при чин на връз ка с осъ щест ве но то въз-
дейст вие, въз ник ват по-къс но във вре ме то, но деецът дъл жи 
обез ще те ние за всич ки вре ди, които ще настъ пят. Ако той пла-
ти вед на га съ от вет но обез ще те ние, дру го обез ще те ние от не го 
мо же да се пре тен ди ра са мо при ек с цес. Ако той пла ти обез ще-
те нието по-къс но, дъл жи и обез ще те ние за за ба ве но изпъл не ние 
на па рич но за дъл же ние. Според об стоятел ст ва та по де ло то съ-
дът мо же да опре де ли раз ме ра на обез ще те нието към мо мен та 
на из вър ш ва не то на увреж да що то въз дейст вие, но мо же да го 
опре де ли и към по-къ сен мо мент, ко га то увреж да нията ве че са 
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се прояви ли. Когато се пре тен ди ра пъл но обез ще те ние за всич ки 
вре ди (в т.ч. бъдещите), съ дът взе ма пред вид и но во настъ пи ли-
те фак ти в хо да на произ вод ст во то по де ло то и мо же да опре-
де ли раз ме ра на обез ще те нието към по-къ сен мо мент до 
приключ ва не то на уст ни те състе за ния.23

III. Îñíîâàíèÿ çà äîïóñêàíå äî êàñàöèîííî îáæàëâàíå 
ïî ÷ë. 280, àë. 1, ò. 3 ÃÏÊ 24

1. Процесуалноправни въпро си
1.1. Обсъждане на пис ме ни те заклю че ния на ве щи те 

лица
По гр. д. № 3624/2019 г. на ВКС, IV г. о., съ дът е до пус нал до 

раз глеж да не ка са цион на жал ба про тив ре ше ние № 98/17.06.2019 г., 
поста но ве но по гр. д. № 234/2019 на Пловдивския апе ла ти вен 
съд. Поставен е бил въпро сът от нос но про це су ал на та въз мож-
ност съ дът да об съ ди и възприеме в прав ни те си из во ди един ст-
ве но тек ста на пис ме ни те заклю че ния на ве щи те ли ца по съ деб-
ни ек спер ти зи, без да взе ме пред вид от го во ри те на въпро си те на 
ве щи те ли ца, да де ни в от кри то съ деб но за се да ние, пре ди прие-
ма не то на съ щи те ек спер ти зи.

Според съ да при раз глеж да не на де ло то в от кри то съ деб но 
за се да ние ве що то ли це из ла га уст но заклю че нието си, ка то стра-
ни те разпо ла гат с про це су ал на та въз мож ност да му за да ват 
въпро си във връз ка с де по зи ра но то пис ме но заклю че ние и не го-
во то из ло же ние в от кри то съ деб но за се да ние. Дадените уст ни 
ра зяс не ния на ве що то ли це при из ла га не то на заклю че нието в 
от кри то съ деб но за се да ние пред ставля ват част от заклю че-
нието на ве що то ли це и съ дът е длъ жен при об съж да не то на 
заклю че нието да взе ме пред вид и да об съ ди как то пис ме но то 
заклю че ние, та ка и да де ни те в от кри то съ деб но за се да ние обяс-

23 По по со че но то де ло е до пус нат до раз глеж да не ма те риал нопра вен въпрос 
на ос но ва ние чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК – дъл жи ли се лихва от увреж да не то до мо-
мен та на из вър ше но то пла ща не от застра хо ва тел. 

24 В из ло же нието лип с ва преглед на де ла по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, за що то 
по то зи въпрос не са до пуска ни ка са цион ни жал би до ка са цион но об жал ва не по 
раз глеж да на та гру па де ла. 
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не ния на ве що то ли це и не го ви те от го во ри на поста ве ни те от 
стра ни те въпро си. Необсъждането на да де ни те от го во ри на 
поста ве ни те въпро си и ра зяс не нията, да де ни в от кри то съ деб но 
за се да ние от ве що то ли це, пред ставля ва про це су ал но на ру ше ние 
от стра на на съ да.

1.2. Как след ва да се из ло жат фак ти те и 
обстоятелства та, свър за ни с про ти воправ ни те дейст вия 
или без дейст вия и с пре тър пе ни те вре ди от па циен та или 
наслед ни ци те му

Вече бе ше от бе ля за но, че спе ци фич на та тер ми но ло гия, коя-
то се изпол з ва в ме ди цин ска та до ку мен та ция и при про веж да не 
на диаг ностич но-ле чеб ния про цес, и лип са та на спе циал ни зна-
ния у ище ца съз да ват затруд не ния за пре циз но то и яс но из ла га не 
на фак ти те и об стоятел ст ва та, от на ся щи се до ос но ва нието на 
иска и пре тър пе ни те увреж да ния.

Във връз ка с то ва съ дът е до пус нал до ка са цион но об жал ва-
не жал ба, в която е бил поста вен въпро сът след ва ли ище цът – па-
циент по иск с прав но ос но ва ние чл. 49 във вр. чл. 45 ЗЗД, да из-
брои из чер па тел но всич ки не га тив ни из ме не ния на здра во-
слов но то си състояние, за да по лу чи обез ще те ние за тях, или 
ако те са уста но ве ни (в то ва число и със СМЕ) по де ло то, съ щи-
те след ва да бъ дат обез ще те ни ка то част от об ща та пре тен-
ция за вре ди от твър дя но то вло ше но здра вослов но състояние, и 
длъ жен ли е да обоз на ча ва из ло же ни те с иска об стоятел ст ва 
с ези ка на за ко на или ме ди ци на та, за да имат те зна че ние за 
фак ти ческия състав и за да бъ дат те год но въ ве де ни ка то 
спо рен пред мет (подч. мое – б. а.)25.

Според ВКС, ко га то пре тен цията е за вре ди, настъ пи ли в ре-
зул тат на ле кар ска на ме са, изиск ва не то по чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК 
не след ва да се тъл ку ва бук вал но, ка то от ище ца не след ва да се 
изиск ва фор му ли ра не то на всич ки небла гоприят ни после ди ци от 
дейст вията на ле ка ря или ле кар ския екип. Последното след ва от 
об стоятел ст во то, че постра да лият ищец оби чай но не разпо ла-
га със спе циал ни ме ди цин ски поз на ния. С оглед на то ва, ко га то в 
иско ва та мол ба ище цът е опи сал вло ше но то си здра вослов но 

25 Гр. д. № 2525/2015 г. на ВКС, III г. о. 
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състояние без из чер па тел но по соч ва не на всич ки конкрет ни не-
га тив ни из ме не ния в не го ва та фи зи ка и здра вослов но състояние 
и е поиска на съ деб номе ди цин ска ек спер ти за за тях но то уста но-
вя ва не, ня ма ос но ва ние да се приеме, че в пре тен цията на ище ца 
не е вклю че но ед но или дру го конкрет но не га тив но из ме не ние, 
което от своя стра на да е ос но ва ние за съ да да от хвър ли иска за 
вре ди за съ от ветст ва ща та му част.

По гр. д. № 5554/2013 г. на ВКС, III г. о., съ що е прието, че 
ко га то е пре дя вен иск за обез ще те ние на вреди, настъ пи ли в ре-
зул тат на увреж да що дейст вие на екип от ле ка ри при из вър ш ва не 
на хи рур ги ческа опе ра ция, ос но ва нието на иска не се из веж да 
от бук вал но съ дър жа ние на употре бе ни те в иско ва та мол ба из-
ра зи, ка то съ дът до ба вя, че ище цът не е длъ жен да обоз на ча ва 
из ло же ни те с иска об стоятел ст ва ни то с ези ка на за ко на, за да 
имат те зна че ние за фак ти ческия състав, ни то с ези ка на ме ди-
ци на та, за да бъ дат те год но въ ве де ни ка то спо рен пред мет с 
оглед за щи та та на от вет ни ка.

В съ що то вре ме оба че след ва да се взе ме пред вид об стоятел-
ст во то, че от вет ни кът не мо же да бъ де оста вен да пред по ла га как-
ви про ти воправ ни дейст вия или без дейст вия ище цът счи та, че са 
из вър ше ни, и как ва е при чин на та им връз ка с настъ пи ли те вре ди. 
Както ве че бе ше от бе ля за но в т. II от из ло же нието, често в иско-
ви те мол би ищ ци те огра ни ча ват твър де нията си са мо до най-об-
що по соч ва не, че е до пус на та ле кар ска греш ка или че ле ка ри те са 
из вър ши ли ле че нието непра вил но. Често се про пуска до ри да се 
спо ме не кой етап от ле че нието се твър ди да е непра вил но про ве-
ден – напри мер из вър ше на та опе ра ция, поста ве на та диаг но за, 
пред прието то ле че ние, гри жи те след опе ра ция и пр. Съдът съ що 
не разпо ла га със спе циал ни зна ния към мо мен та на из гот вя не на 
доклада по де ло то, по ра ди което мо же да бъ де затруд нен да 
изпъл ни за дъл же нията си по чл. 146, ал. 1, т. 1 ГПК и да по со чи 
об стоятел ст ва та, от които произ ти чат пре тен ди ра ни те пра ва и 
напра ве ни те въз ра же ния от стра ни те (спи сък на прав но ре ле вант-
ни те факти).26 Това раз ре ша ва не на по со че ния про це су ал нопра-
вен въпрос поста вя от вет ни ка в небла гоприят на по зи ция, за що то 

26 Вж. по ве че в т. I, т. 1.2 от из ло же нието. 
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той тряб ва да се за щи та ва сре щу ед но об що твър де ние и да пред-
по ла га как ви ра зяс не ния би ха внесли ве щи те ли ца при из слуш ва-
не на съ деб номе ди цин ска та ек спер ти за, което на ру ша ва прин ци-
пи те на състе за тел но то на ча ло в чл. 8 ГПК и на ра вен ст во на 
стра ни те в чл. 9 ГПК.

1.3. Произнасяне на въз зив ния съд и препра ща не към 
моти ви те, из ло же ни в ре ше нието на пър воин стан цион ния 
съд

ВКС е раз гле дал про це су ал нопра вен въпрос, от зна че ние за 
раз ви тието на пра во то, от на сящ се до яс но то и безпро ти во ре чи во 
произ на ся не от въз зив ния съд по оплак ва нията във въз зив на та 
жал ба, ко га то с въз зив но то ре ше ние се препра ща към мо ти ви те 
на пър воин стан цион ния съд.

Разгледаният пра вен спор се от на ся до опре де ля не то на раз-
ме ра на обез ще те ние за не иму щест ве ни вре ди на мал ко де те, пре-
тър пе ни в ре зул тат на до пус на та греш ка по вре ме на опе ра ция, 
до ве ла до пъл на за гу ба на пе ниса. Въззивният съд е приел, че за-
гу би те на де те род на спо соб ност и сек су ал на функ ция пред ставля-
ват бъ де щи вре ди, които не под ле жат на обез ще тя ва не, ка то е 
препра тил към мо ти ви те на пър воин стан цион ния съд.

В своето ре ше ние27 ВКС приема, че въз зив ният съд след ва да 
от го во ри на всич ки оплак ва ния и до во ди във въз зив на та жал ба, 
но не ка то кон трол но-от ме ни тел на ин стан ция, а в ка чест во то си 
на та ка ва по съ щест во то на ма те риал ноправ ния спор – той е длъ-
жен да из ве де свои са мостоятел ни фак ти чески кон ста та ции и 
прав ни из во ди във връз ка с напра ве ни те оплак ва ния и до во ди. 
ВКС под чер та ва, че вто ра та съ деб на ин стан ция дъл жи из вър ш ва-
не то на са мостоятел на пре ценка на събра ния пред не го и пред 
пър ва та ин стан ция до ка за тел ст вен ма те риал и по свое вътреш но 
убеж де ние и съглас но разпо ре де но то в за ко на да на пра ви своите 
фак ти чески и прав ни из во ди, за да достиг не до свое соб ст ве но 
ре ше ние, което на ми ра отра же ние и в мо ти ви те на съ деб ния му 
акт28. От то ва след ва, че ко га то въз зив ният съд препра ща към мо-

27 Гр. д. № 1403/2012 г. на ВКС, IV г. о. 
28 Вж. съ що гр. д. № 1246/2009 г. на ВКС, IV г. о., гр. д. № 1387/2010 г. на 

ВКС, III г. о., гр. д. № 1100/2012 г. на ВКС, IV г. о., и др. 
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ти ви те на пър воин стан цион ния съд, послед ни те ста ват част от 
мо ти ви те на въз зив но то ре ше ние. Между прие то то от въз зив ния 
съд в от го вор на оплак ва нията, до во ди те и съ обра же нията във 
въз зив на та жал ба и препра ща не то към мо ти ви те на пър воин стан-
цион ния съд не след ва да има ни как во про ти во ре чие. Обратното 
би до ве ло до вътреш но про ти во ре чие в са ми те мо ти ви към въз-
зив но то ре ше ние, а то ва от своя стра на ще во ди до не обос но ва-
ност на съ що то. Поради то ва въз зив ният съд след ва да се произ-
не се по оплак ва нията във въз зив на та жал ба яс но, пъл но и точ но, 
без да изпа да в про ти во ре чие с мо ти ви те на пър воин стан цион-
ния съд, към които препра ща. Това раз ре ше ние на въпро са се от-
на ся за всич ки иско ве, вклю чи тел но и за де лик т ни те. При раз-
глеж да не то на послед ни те въз зив ният съд не след ва да до пуска 
та ко ва про ти во ре чие по от но ше ние на ни кой от еле мен ти те от 
фак ти ческия състав на съ от вет на та от го вор ност, произ ти ча-
ща от не поз во ле но увреж да не.

Задълженията на въз зив ния съд при поста но вя ва не на ре ше-
ние са раз гле да ни и в рам ки те на поста ве ния въпрос на ос но ва ние 
чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК да ли въз зив ният съд е длъ жен да из ло жи 
соб ст ве ни мо ти ви от нос но при чин на та връз ка меж ду про ти во-
прав но то деяние и настъ пи ли те вре ди, ко га то за пръв път в своето 
ре ше ние приеме, че е на ли це про ти воправ но дейст вие или без-
дейст вие.29 ВКС приема, че в произ вод ст во то по иск с прав но ос-
но ва ние чл. 45 ЗЗД за вре ди от де ликт съ дът след ва да обос но ве 
из во ди те си за настъ пи ла вре да, про ти воправ но по ве де ние на 
дееца и при чин на връз ка меж ду тях въз ос но ва на фак ти, до ка за-
ни по без съм нен на чин, из ла гай ки мо ти ви въз ос но ва на кои до ка-
за тел ст ва е фор ми рал те зи из во ди.30 Произнасяйки се по иск с 
прав но ос но ва ние чл. 49 ЗЗД за вре ди, настъ пи ли при и по по вод 
ока за на ме ди цин ска по мощ в ле чеб но за ве де ние, съ дът след ва да 
об съ ди всич ки до ка за тел ст ва за на ли чието на вре ди за постра-
да лия, явя ва щи се в при чин на връз ка с до пус на ти про ти воправ ни 
дейст вия или без дейст вия от из вър ши те ли те на ра бо та та, из-
хож дай ки от поста нов ка та, че ме ди цин ска та по мощ е прав но 
регла мен ти ра на дейност – чл. 80 и чл. 6, ал. 1 ЗЗ. Именно по ра ди 

29 Гр. д. № 4347/2016 г. на ВКС, IV г. о. 
30 Вж. съ що гр. д. № 2956/2016 г. на ВКС, IV г. о. 



28 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2020

то ва, ко га то съ дът се произ на ся по въпро са осъ щест вен ли е де-
ликт при изпъл не ние на ме ди цин ска дейност, той след ва да об съ-
ди не са мо до ка за тел ст ва та за фак ти те – как ви дейст вия са 
би ли пред приети или не са би ли из вър ше ни от ме ди цин ски те спе-
циалисти, но и до кол ко те са от го ва ря ли на дъл жи мо то съ-
образ но ут вър де ни те ме ди цин ски изиск ва ния – да по со чи в как во 
се из ра зя ва на ру ше нието на ут вър де ни те ме ди цин ски стан дар-
ти и пра ви ла та за добри те ме ди цин ски прак ти ки.31

2. Материалноправни въпро си
2.1. Относно ин фор ми ра но то съгла сие и по ня кои 

въпроси, свър за ни с епикри за та ка то част от здрав на та 
доку мен та ция на па циен та

В настоящо то из ло же ние ве че бя ха об съ де ни ня кои въпро си, 
поста ве ни по гр. д. № 1504/2011 г. на ВКС. Касационната жал ба 
про тив въз зив но то ре ше ние е до пус на та от ВКС до ка са цион но 
об жал ва не по ва жен ма те риал нопра вен въпрос, свър зан с ин фор-
ми ра но то съгла сие – за зна че нието на изиск ва не то за пис ме на 
фор ма на ин фор ми ра но то съгла сие при опе ра ция на па циен та и за 
зна че нието на не изпъл не нието на те зи изиск ва ния при пре ценка-
та за от го вор ност та на ле ку ва щия ле кар. Поставен е въпро сът да-
ли мо же да се приеме, че е спа зе но пра во то на ин фор ми ра ност на 
па циен та за опре де ле ни об стоятел ст ва, свър за ни със здра вослов-
но то му състояние, по со че ни в чл. 86, т. 8 и 11 ЗЗ, в слу чай че не е 
изпъл не но за дъл же нието на ле ка ря да впи ше в под пи са на та от не-
го епикри за окон ча тел на та диаг но за на па циен та.

В своето ре ше ние ВКС приема, че във всич ки по со че ни в 
чл. 89, ал. 1 ЗЗ хи по те зи из броени те в чл. 87 ЗЗ ли ца след ва да бъ-
дат уве до ме ни за по со че ни те в чл. 88 ЗЗ об стоятел ст ва, как то и да 
пре доста вят ин фор ми ра но съгла сие. Липсата на за дъл жи тел но 
да де но в пис ме на фор ма ин фор ми ра но съгла сие на па циен та пре-
ди ин тер вен ция не ос во бож да ва ле ку ва щия ле кар от от го вор ност, 
ако се уста но ви на ли чие на не го во про ти воправ но по ве де ние. 
Медицинската епикри за ка то офи циален пис мен до ку мент, из-
гот вен от длъж ност но ли це в кръ га на служ ба та му, удосто ве ря-

31 Вж. съ що гр. д. № 6457/2013 г. на ВКС, III г. о. 
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ващ фак ти с прав но зна че ние по сми съ ла на чл. 179, ал. 1 ГПК, 
има об вър з ва ща фор мал на до ка за тел ст ве на си ла за съ да.

В обра тен сми съл е ре ше нието по гр. д. № 449/2019 г. на 
ВКС, III г. о.32, в което се приема, че епикри за та не се пол з ва с 
ма те риал на та до ка за тел ст ве на си ла по чл. 179 ГПК. Първо, тя 
ня ма за из да тел дър жа вен ор ган. Това про ти во ре чие меж ду раз-
лич ни те съста ви на ВКС би след ва ло да се пре одо лее, защото 
епикри зи те са често изпол з ва ни пис ме ни до ка за тел ст ва по де ла за 
ме ди цин ски де лик ти, ка то ве щи те ли ца съ що из гот вят своите 
заклю че ния, съ обра зя вай ки се с тях. Преодоляването на раз но по-
соч на та прак ти ка ще се отра зи и вър ху разпре де ля не то на до ка за-
тел ст ве на та те жест.

Правилен е до во дът на съ да, че по соч ва не то в епикри за та на 
об стоятел ст во то, че па циен тът е из ра зил ин фор ми ра но съгла сие, 
не мо же да се приеме за факт, кой то се удосто ве ря ва с епикри за-
та. Фактът, който пред ста ве на та епикри за удосто ве ря ва (ище-
цът да се е съгла ся вал с ме ди цин ски те дейности), е из вън фак-
ти те, които за ко нът изиск ва епикри за та да зас ви де тел ст ва. 
Този из вод оба че не след ва от ха рак те ра на до ку мен та, в кой то 
то ва съгла сие е отра зе но, а от об стоятел ст во то, че има точ но 
пред ви дени ред и фор ма в ЗЗ за из ра зя ва не на ин фор ми ра но 
съгла сие, как то и конкрет но по со че ни в за ко на фак ти, които 
епикри за та след ва да отра зя ва и удосто ве ря ва.

Важността на епикри за та е об съж да на и по дру го де ло, по 
което е до пус на то ка са цион но об жал ва не. По гр. д. № 1711/2009 г. 

32 Касационната жал ба про тив въз зив но то ре ше ние е до пус на та на ос но ва ние 
чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по след ния про це су ал нопра вен въпрос: „Длъжен ли е съ-
дът да об съ ди как ви са за ко но ви те усло вия и ред за под ла га не на ме ди цин ска 
дейност по уста но вя ва не и ле че ние на пси хич но за бо ля ва не, ко га то по иска с 
прав на ква ли фи ка ция чл. 49 ЗЗД ище цът твър ди, че те са би ли на ру ше ни от ле-
ка ри в съста ва на от вет но то ле чеб но за ве де ние, и пре тен ди ра обез ще те ние за 
не иму щест ве ни вре ди?“. ВКС приема по то зи въпрос след но то: в ре ше нието по 
пре дя ве ния иск по чл. 49 ЗЗД за обез ще те ние на не иму щест ве ни вре ди от про-
ти воправ но то по ве де ние на ле ка ри в съста ва на от вет но то ле чеб но за ве де ние, 
из ра зе но в под ла га не то на ме ди цин ски дейности за уста но вя ва не и ле че ние на 
пси хич но раз стройст во на постра да лия не по усло вията и по ре да, опре де ле ни в 
за ко на, съ дът е длъ жен да об съ ди как ви са за ко но ви те усло вия и ред за из вър-
ше на та ме ди цин ска дейност и да ли ме ди цин ският състав на ле чеб но то за ве де-
ние ги е на ру ши ло. 
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на ВКС, III г. о., е поста вен въпро сът за на ли чието на при чин на 
връз ка меж ду дейст вията и без дейст вията на ле ка ря и увреж да не-
то на па циен та по ра ди не изпис ва не то на окон ча тел на та диаг-
но за в епикри за та. Разгледан е слу чай, при кой то па циент е опе-
ри ран от зло ка чест ве но за бо ля ва не на проста тата, но в епикри за-
та не е по со чен окон ча тел ният ре зул тат от из вър ше но то хисто ло-
гич но из след ва не и бол ният не е бил ин фор ми ран за състоянието 
си. При то ва по ло же ние той не е по тър сил своевре мен но послед-
ва ща ле кар ска по мощ, не се е ле ку вал, с което без въз врат но е 
про пус нал въз мож ности за по добря ва не на състоянието си и се е 
стиг на ло до не попра ви мо увреж да не на здра ве то му. Според ВКС 
в то зи слу чай е на ли це про ти воправ но деяние, из ра зя ва що се в 
из да ва не на две епикри зи с раз лич но съ дър жа ние. Едната (пъл-
ната) е изпра те на на спе циали зи ра ния диспан сер, а дру га та – не-
пъл на та, е пре да де на на па циен та. Съдът приема, че пре доста вя-
не то на па циен та на не пъл на епикри за се при рав ня ва на поста вя-
не то на не точ на диаг но за, тъй ка то на прак ти ка той не е бил ин-
фор ми ран как во послед ва що ле че ние да пред приеме и за бо ля ва-
не то е напред на ло. Освен то ва по то зи на чин не е изпъл не но за-
дъл же нието на ле ка ря по чл. 31, ал. 1 ЗНЗ (отм.) да ра зяс ни на 
бол ния или на не го ви те близ ки ха рак те ра на за бо ля ва не то. ВКС 
по соч ва, че са на ру ше ни и ня кол ко под за ко но ви нор ма тив ни ак та 
(на циона лен рам ков до го вор, при ло жим за съ от вет на та го ди на, 
как то и две на ред би, регла мен ти ра щи дейности те в ле чеб ни те за-
ве де ния, които към то зи мо мент са отменени).

В дру го свое ре ше ние, поста но ве но по ре да на чл. 290 ГПК, 
ВКС се е произ не съл по въпрос, за ся гащ про ти воправ но то деяние 
и за дъл же нието на ле ка ря: на ли це ли е про ти воправ но деяние при 
не оси гу ря ва не то на не об хо ди мия обем от спеш ни диаг но стич ни 
из след ва ния съ образ но въз мож ности те и на лич на та апа ра ту ра 
на еки па от Спеш на по мощ съглас но изиск ва нията на ме ди цин-
ския стан дарт и ут вър де ни те диаг ностич но-те ра пев тич ни ал-
го рит ми?33 В ре ше нието си ВКС под роб но указ ва на съ ди ли ща та 
как след ва да се пре це ня ва на ли чието на про ти воправ но деяние 
ка то еле мент от фак ти ческия състав на ме ди цин ския де ликт: ...ко-

33 Гр. д. № 2700/2018 г. на ВКС, III г. о. 
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га то се ка сае за ока за на ме ди цин ска по мощ, вклю чи тел но и 
спеш на та ка ва, по ве де нието на ле ка ря ка то из вър ши тел на ра-
бо та та се пре це ня ва с оглед твър дя на та не го ва про ти воправ-
ност, ос но ва вай ки се на пра ви ло то, че ме ди цин ска та по мощ е 
прав но регла мен ти ра на дейност. Съгласно чл. 80 от Закона за 
здра ве то ка чест во то ѝ се ос но ва ва на ме ди цин ски стан дар ти, 
ут вър де ни по ре да на чл. 6, ал. 1 от Закона за ле чеб ни те за ве де-
ния (ЗЛЗ) и Правилата за добра ме ди цин ска прак ти ка, приети и 
ут вър де ни по ре да на чл. 5, т. 4 от Закона за съслов ни те ор га ни-
за ции на ле ка ри те и ле ка ри те по ден тал на ме ди ци на. Съгласно 
чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ (в ре дак цията към ДВ, бр. 72 от 2015 г., ка то при-
ло жи ма по спор но то правоотношение) дей ност та на ле чеб ни те 
за ве де ния и на ме ди цин ски те и дру ги спе циалисти, които ра бо-
тят в тях, се осъ щест вя ва при спаз ва не на ме ди цин ски те стан-
дар ти за ка чест во на оказ ва на та ме ди цин ска по мощ и оси гу ря-
ва не за щи та на пра ва та на па циен та, а ме ди цин ски те стан дар-
ти се ут вър ж да ват с на ред би на ми нистъ ра на здра ве опаз ва не-
то. Поради то ва, че пре тен цията на ищ ци те е на со че на към 
Центъра за спеш на ме ди цин ска по мощ (ЦСМП), ВКС приема, че 
по со че ни те пра ви ла се от на сят и до не го, тъй ка то на ос но ва ние 
чл. 24 от Закона за ле чеб ни те за ве де ния (ЗЛЗ) ЦСМП съ що е ле-
чеб но за ве де ние. ВКС по соч ва и кои са нор ма тив ни те ак то ве, 
уреж да щи дейност та на ЦСМП, ка то из хож да от ви да на ме ди-
цин ска та по мощ, която оказ ват, а имен но спеш на та ка ва: Диаг но-
стичната и ле чеб на та дейност в област та на спеш на та ме ди-
ци на се из вър ш ва с по мощ та на под хо дя ща апа ра ту ра и ме ди-
цин ски из де лия, от го ва ря щи на съвре мен ни те изиск ва ния за ка-
чест во и бе зо пас ност и не съз да ва щи до пъл ни те лен риск за па-
циен ти те. Когато съ дът се произ на ся по въпро са осъ щест вен ли 
е де ликт при изпъл не ние на спеш на ме ди цин ска дейност и на ли це 
ли е ле кар ска греш ка ка то ос но ва ние за от го вор ност та по чл. 49 
ЗЗД, той е длъ жен да из след ва две гру пи фак ти от по ве де нието 
на из вър ши те ля (лекаря) – на пър во място да уста но ви как ви 
дейст вия са би ли пред приети или не са би ли из вър ше ни от ле ка-
ря, и на вто ро – да про ве ри до кол ко те са от го ва ря ли на дъл жи-
мо то съ образ но ут вър де ни те ме ди цин ски изиск ва ния, вклю чи-
тел но и из вър ш ва не то на не об хо ди ми те диаг ностич ни из след ва-
ния съ образ но въз мож ности те и на лич на та апа ра ту ра, с която 
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еки път на Спеш на по мощ е обо руд ван. Така се пости гат за да чи-
те на ме ди цин ска та спе циал ност „Спешна ме ди ци на“, свър за ни 
с оси гу ря ва не то на своевре мен на и ка чест ве на диаг ности ка, те-
ра пев тич но по ве де ние и ле че ние при па циен ти те със спеш ни 
състояния.

2.2. Нарушаването на етич ни те пра ви ла и стан дар ти 
ка то про ти воправ но деяние

Противоправното деяние ка то еле мент от фак ти ческия 
състав на ме ди цин ския де ликт мо же да се уста но ви не са мо в слу-
чаите, ко га то дейст вията или без дейст вията на ме ди цин ски те 
спе циалисти са непра вил ни от ме ди цин ска глед на точ ка34. Във 
връз ка с то ва е бил до пус нат след ният ма те риал нопра вен въпрос 
по гр. д. № 1329/2009 г. на ВКС, III г. о.: под ле жат ли на обез ще-
тя ва не вре ди, при чи не ни на ище ца в ре зул тат на пре жи вя но ду-
шев но стра да ние във връз ка с ви нов но по ве де ние на длъж ност ни 
ли ца, из ра зя ва що се в на ру ша ва не на пра ва та на съпру га та му – 
па циент на от вет но то бол нич но за ве де ние, га ран ти ра ни как то 
от ре ди ца меж ду на род ни ак то ве в област та на пра ва та на чо ве ка, 
та ка и от Конституцията на Република България и ЗЗ? По де ло то 
са уста но ве ни фак ти, свър за ни с не ху ман но от но ше ние на ме ди-
цин ски те спе циалисти в ле чеб но то за ве де ние – от вет ник, как то 
към па циен т ка та, та ка и към нейния съпруг, кой то е ста нал сви де-
тел на то ва по ве де ние. Освен то ва неспаз ва не то на конкрет ни 
етич ни стан дар ти е би ло на со че но и ди рек т но към не го, ка то е 
бил изпра щан къс но през нощ та, до ка то се е тре во жел за съпру га-
та си, да за ку пу ва ле кар ст вен про дукт, кой то е бил в на лич ност в 
бол нич но то за ве де ние. В ре ше нието ВКС приема, че в то зи слу-
чай е на ли це про ти воправ но деяние, тъй ка то ме ди цин ски те еки-
пи ос вен ком пе тент на и своевре мен на ме ди цин ска по мощ дъл-
жат на па циен ти те и тех ни те близ ки ху ман но и добро на ме ре но 
от но ше ние, проявя ва не на раз би ра не и съ чув ст вие към тях на та 
бол ка. Съгласно об щи те прин ци пи на пра во то и ме ди ци на та те 
но сят от го вор ност не са мо при до пуска не на греш ка. На обез ще-
тя ва не по об щия ред под ле жат всич ки вре ди – вклю чи тел но и 

34 Гр. д. № 1329/2009 г. на ВКС, III г. о. 
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те зи, които са при чи не ни в ре зул тат на по ве де ние, из ра зя ва що 
се в не за чи та не и не съ обра зя ва не с етич ни пра ви ла и нор ми.

2.3. Материалноправен въпрос от нос но съпри чи ня ва не то
В част II от настоящия ана лиз бе ше раз гле дан про це су ал но-

прав ният въпрос за мо мен та, до кой то най-къс но мо же да се на-
пра ви въз ра же ние за съпри чи ня ва не. По съ що то де ло ВКС е 
приел за раз глеж да не и ма те риал ноправ ния въпрос за прав но то 
зна че ние на дейст вията на постра да лия и не го ви те близ ки при от-
го вор ност за вре ди от де ликт.35 ВКС приема, че ко га то за на -
стъп ва не то на вре ди те има зна че ние и по ве де нието на тре ти 
ли ца, то то ва по ве де ние из ключ ва от го вор ност та на де линк вен-
та са мо в слу чай че пре къс ва при чин на та връз ка меж ду дейст-
вията на от вет ни ка де линк вент и настъ пи ли те за постра да лия 
вре ди. Поведението на тре ти те ли ца мо же да обос но ве и тях на 
от го вор ност (при съпри чи ня ва не, без да е пре къс на та при чин на-
та връз ка с дейст вията на от вет ни ка делинквент), до кол ко то 
за вре да та, при чи не на от не кол ци на, те от го ва рят со ли дар но. 
Ко га  то за настъ пи лия вре до но сен ре зул тат има зна че ние и по ве-
де нието на постра да лия, не за ви си мо да ли то ва по ве де ние е пра-
во мер но, или про ти воправ но, то има зна че ние на съпри чи ня ва-
не – за на ма ля ва не на дъл жи мо то от де линк вен та обез ще те ние 
на ос но ва ние чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

2.4. Компенсация на пре тър пе ни те вре ди с пол за та 
от въз мо жен или ве роят но бла гоприятен ре зул тат от 
проведено то опе ра тив но ле че ние

Съвсем ско ро с опре де ле ние по гр. д. № 985/2020 г. на ВКС, 
IV г. о., бе ше до пус на то до ка са цион но об жал ва не ре ше ние 
№ 122/8.11.2019 г. по в. гр. д. № 396/2018 г. на Варненския апе ла-
ти вен съд. Ищцата по де ло то е опе ри ра на от зло ка чест ве но но во-
обра зу ва ние на гър да та, ка то при поста вя не на хисто ло гич на та 
диаг но за след опе ра цията на ба за взе тия ма те риал от отстра не ния 
ор ган пър во на чал но поста ве на та диаг но за е от хвър ле на. Вещите 
ли ца оба че са да ли заклю че ние, че уста но ве ни те пред ра ко ви из-
ме не ния при из вър ш ва не на хисто ло гич ния ана лиз со чат на ве-
роят ност за не га тив на та им биоло гич на ево лю ция, ка то с оглед 

35 Гр. д. № 3174/2014 г. на ВКС, IV г. о. 
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на го ле ми на та на ле зията и нейно то разпо ло же ние и фа мил на та 
обре ме не ност на ищ ца та пред прието то ра ди кал но опе ра тив но по-
ве де ние е би ло пра вил но. Въззивният съд е приел за без спор но 
уста но ве ни зна чи тел ни те по ин тен зи тет не га тив ни пре жи вя ва ния 
на ищ ца та в ре зул тат на отстра ня ва нето на ор ган. Според съ да 
оба че те зи вре ди се ком пен си рат из ця ло от до не се на та на ищ-
ца та пол за от про ве де но то ле че ние, за що то спо ред ек спер т ни те 
заклю че ния на ком плек с ни те ме ди цин ски ек спер ти зи та зи опе ра-
ция в най-го ля ма сте пен е пре дот вра ти ла из клю чи тел но го ле мия 
риск от раз ви тието на зло ка чест вен ту мор. Като е ана ли зи рал мо-
ти ви те на въз зив ния съд, ВКС е стиг нал до из во да, че след ва да се 
до пус не до раз глеж да не ка са цион на та жал ба, за да се от го во ри на 
след ния ма те риал нопра вен въпрос: Допустимо ли е да се прие ме, 
че е на ли це ком пен са ция на вре ди те, пре тър пе ни в ре зул тат на 
про ве де на при греш на диаг но за хи рур ги ческа ин тер вен ция, с пол-
за та от въз мо же н/ ве роятен бла гоприятен ре зул тат от про ве-
де но то опе ра тив но ле че ние?36

IV. Îñíîâàíèÿ çà äîïóñêàíå äî êàñàöèîííî îáæàëâàíå 
ïî ÷ë. 280, àë. 2 ÃÏÊ

1. Недопустимост на съ деб но то ре ше ние
По де ла в област та на ме ди цин ски те де лик ти ВКС не е до-

пускал ка са цион но об жал ва не по ра ди ве роят на не до пусти мост на 
съ деб но то ре ше ние. Въпреки то ва ана ли зът ще се спре на ед но 
съ деб но ре ше ние, свър за но с пре доста вя не на не ка чест ве ни ден-
тал ни услу ги. Причините за то ва са две. Най-напред, ма кар искът 
да не е ква ли фи ци ран ка то та къв на де лик т но ос но ва ние, спо рът 
об хва ща въпро си, свър за ни с пре доста вя не на ме ди цин ска по-
мощ. На след ва що място, мо ти ви те на ВКС об хва щат въпро са за 
за дъл же нията на ищ еца при из ла га не на твър де нията му най-ве че 
в слу чаите, ко га то по соч ва из точ ни ка на въз ник на ло то пра во от-
но ше ние (до го во рен или извъндоговорен).

36 Към да та та на из гот вя не на ста тията не е поста но ве но съ деб но ре ше ние, с 
което се да ва от го вор на поста ве ния ма те риал нопра вен въпрос – де ло то е насро-
че но в от кри то за се да ние за 7.12.2020 г. 
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Въпросът ко га въз ник ва до го вор на и ко га – де лик т на от го-
вор ност при оказ ва не на ме ди цин ска по мощ, е диску сионен в 
прав на та док три на и в съ деб на та прак ти ка и често ква ли фи ка-
цията на иско ве те е затруд не на (напри мер при склю чен до го вор 
за из вър ш ва не на есте тич на ко рек ция на гър ди мо же да въз ник не 
как то до го вор на, та ка и де лик т на от го вор ност в за ви си мост от 
твър де нията на ищеца). Ето за що ре ше нието по по со че но то де-
ло37 се явя ва не об хо ди мо до пъл не ние към то зи ана лиз.

В своя съ де бен акт ВКС от бе ляз ва, че в слу чая въз зив но то 
ре ше ние е поста но ве но при лип са та на от но си тел на про це су ал на 
пред постав ка за над леж но упраж ня ва не на пра во то на иск – ре-
дов на иско ва мол ба. За да е на ли це та зи пред постав ка, в иско ва-
та мол ба след ва да са из ло же ни об стоятел ст ва та, на които 
ище цът ос но ва ва пре тен цията си за за щи та. Когато се твър ди, 
че по си ла та на ня как во пра во от но ше ние ед но ли це дъл жи па ри 
на дру го, об стоятел ст ва та, на които се ос но ва ва иска не то, за-
дъл жи тел но включ ват из точ ни ка на пра во от но ше нието с 
всич ки те му ин ди ви ду али зи ра щи бе ле зи. Ищецът дъл жи уточ-
не ние да ли взе ма не то, чиято за щи та тър си, е еле мент от пра-
во от но ше ние, въз ник на ло от до го во рен, или от из вън до го во рен 
из точ ник. При твър де ния за лип са на до го вор след ва да бъ дат 
опи са ни фак ти те, които да мо гат да бъ дат под ве де ни под съ-
от вет ния състав на не ос но ва тел но то обо га тя ва не, де лик та или 
гестията. При из ло же ни твър де ния за до го во рен из точ ник на 
за дъл же нието (съ от вет но на ко респон ди ра що то му су бек тив но 
пра во, чиято за щи та се претендира) ище цът не е длъ жен да 
ква ли фи ци ра до го во ра, но е длъ жен да го ин ди ви ду али зи ра по 
вре ме и място на сключ ва не то му, су бек ти и ха рак те ри зи ра щи 
преста ции. Това е та ка, за що то прав ни те после ди ци от не-
изпъл не ние на до го вор но или на дру го ос но ва ние (де лик т но, не-
ос но ва тел но обо га тя ва не и др.) са раз лич ни и съ дът не мо же 
да ре ши спо ра, без да е изяс не но как ви точ но после ди ци и на 
как во ос но ва ние се пре тен ди рат (подч. мое – б. а.).

37 Гр. д. № 330/2016 г. на ВКС, III г. о. 
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2. Очевидна непра вил ност
В ста тията ще бъ де раз гле да но пър во то де ло в област та на 

ме ди цин ски те де лик ти, до пус на то до ка са цион но об жал ва не по-
ра ди оче вид на непра вил ност.

Ищцата по де ло то пре тен ди ра да бъ де обез ще те на за пре тър-
пе ни бол ки и стра да ния, при чи не ни ѝ за ра ди смър т та на нейния 
син. Въззивният съд е приел, че от до ка за тел ст ва та по де ло то не 
се уста но вя ва на ли чието на при чин но-след ст ве на връз ка меж ду 
дейст вията и без дейст вията на от вет ни ка и настъ пи ла та смърт, 
тъй ка то при из вър ше на та аутоп сия на тру па се уста но ви ло за 
пръв път, че па циен тът е стра дал от зло ка чест ве но за бо ля ва не с 
го ля ма дав ност. Според съ да диаг ности ци ра не то му, как то и пла-
ни ра не то на хи рур гич на опе ра ция не мо гат да из клю чат послед-
ва лия пе ри то нит и съ от вет но настъ пи ла та смърт. В опре де ле-
нието за до пуска не до ка са цион но об жал ва не38 е прието, че е на-
ли це оче вид на непра вил ност, свър за на с не об хо ди мост та из во-
ди те на съ да да съ от ветст ват на пра ви ла та на фор мал на та 
ло ги ка и опи та. По де ло то все още не е поста но ве но съ деб но ре-
ше ние.39

V. Çàêëþ÷åíèå
Прегледът на съ деб на та прак ти ка в област та на ме ди цин ски-

те де лик ти за по со че ния в ста тията пе риод по каз ва, че вся ка чет-
вър та ка са цион на жал ба се до пуска до ка са цион но об жал ва не от 
ВКС. Повече до пус на ти ка са цион ни жал би са раз гле да ни от 
III г. о. на ВКС (1,5 пъ ти повече) в срав не ние с IV г. о. на 
ВКС. Прегледът на де ла та спо ред го ди на та на обра зу ва нето им 
във ВКС по каз ва, че през послед ни те ня кол ко го ди ни (2017–2020) 
се до пускат по ве че на брой де ла до ка са цион но об жал ва не в срав-
не ние с пе риода пре ди 2017 г. Възможно е то ва да се дъл жи на 
уве ли че ния брой де ла за ме ди цин ски де лик ти за пе риода след 
2015 г.40 или на дру ги при чи ни, които не би могло да бъ дат уста-
но ве ни чрез то зи ана лиз.

38 Гр. д. № 4597/2019 г. на ВКС, IV г. о. 
39 Делото е насро че но за 19.11.2020 г. 
40 Сп. „Юридически ба ро ме тър“, бр. 19. С.: Център за прав ни ини циати ви, 

2019, достъпно на https://legalbarometer.bg/images/Legal_Barometer_broi_19.pdf. 
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Систематизирането на въпро си те, до пуска ни до ка са цион но 
об жал ва не, по ма га да се уста но вят ня кои про ти во ре чия в съ деб-
на та прак ти ка, които бя ха от бе ля за ни в ана ли за. Освен то ва обоб-
ща ва не то на въпро си те и на тех ни те от го во ри по ма га да се осъ-
щест вя ва по-пре ци зен кон трол вър ху въз зив ни те ре ше ния, ка то 
се изпол з ват ве че фор му ли ра ни те въпро си и тех ни те от го во ри, 
да де ни от ка са цион на та ин стан ция. В до пъл не ние, по то зи на чин 
стра ни те лес но мо гат да уста но вя ват да ли да ден въпрос ве че е 
бил поста вян пред ВКС, или е не об хо ди мо да се фор му ли ра та къв 
по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Интерес пред ставля ва и пред стоящо то 
ре ше ние, свър за но с оче вид на непра вил ност, тъй ка то то ще бъ де 
пър во то та ко ва в раз глеж да на та гру па де ла.


