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Ìàðèÿ Øàðêîâà*

Óâîä
През 1999 г. Американският цен тър за кон трол и пре вен ция 

на за бо ля ва нията обя вя ва вак си ни те за ед но от де сет те най-го ле-
ми пости же ния на XX век в област та на об щест ве но то здра ве, на-
ред с оси гу ря ва не то на чиста пи тей на во да и оси гу ря ва не то на 
бе зо пас ност на хра ни те.1 Световната здрав на ор га ни за ция 
посочва, че вак си ни те пре дот вра тя ват смър т та на меж ду че ти ри и 
пет ми лиона ду ши вся ка го ди на.2

В съ що то време, осо бе но в пан де мич ни те условия, пре диз-
ви ка ни от разпростра не нието на COVID-19, ста ва все по-осе заемо 
на ли чието на ко ле ба ния спря мо ваксините, вклю чи тел но чрез ак-
ти ви зи ра не то на т.нар. ан ти вак си нал ни движения, които чер пят 
ос нов ни те си ар гу мен ти от източници, които не се по зо ва ват на 
науч на ин фор ма ция. Най-чести те при тес не ния на по со че ни те 
гру пи хо ра са свър за ни с бе зо пас ност та и ефи кас ност та на то зи 
ле кар ст вен про дукт.

Друга гру па ар гу мен ти са свър за ни с ба лан са меж ду ин ди ви-
ду ал ни те пра ва на граж да ни те и те лес на та им неприкосновеност, 
която се про ти во поста вя на об щест ве ния ин те рес от вак си на-
цията.

Този ана лиз не се ан га жи ра с пред ста вя не то на раз лич ни те 
ар гу мен ти про тив ваксинопрофилактиката, от на ся щи се до ефи-
кас ност та и бе зо пас ност та на ваксините, до кол ко то съ щест ву ва-
щи те към мо мен та науч ни дан ни до каз ват ефи кас ност та и бе зо-

* Адвокат от Пловдив.
1 https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056796.htm, достъп но на 

12.10.2021 г. 
2 https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization, достъп-

но на 12.10.2021 г. 
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пас ност та на всич ки раз ре ше ни за употре ба ваксини, вклю чи тел-
но и те зи про тив COVID-19. Анализът ще се спре на клю чо ви съ-
деб ни решения, поста но ве ни от съ ди ли ща в САЩ, в които е об-
съж дан въпро сът за ба лан са меж ду ин ди ви ду ал ни те пра ва и об-
щест ве но то здра ве в кон тек ста на пре дот вра тя ва не на разпростра-
не нието на ин фек циоз ни бо лести.

I. Þðèñïðóäåíöèÿ íà ñú äè ëè ùà òà â ÑÀÙ ïðå äè 
COVID-19

1. Делото Jacobson v. Massachusetts3 – за дъл жи тел на вак-
си на ция сре щу ва риола

Първите закони, регла мен ти ра щи за дъл жи тел на та вак си на-
ция в от дел ни ща ти в САЩ, се приемат още през XIX век. За пър-
ви път та къв за кон е оспо рен от пасто ра Хенинг Джейкъбсън, 
кой то през 1902 г. от каз ва да се вак си ни ра сре щу ва риола (ед ра 
шарка) в момент, в кой то е из бух на ла теж ка епи де мия в ща та 
Масачузетс. Първоначално пасто рът е тряб ва ло да пла ти гло ба от 
5 долара, а след от каз да го направи е аресту ван. Джейкъбсън 
оспор ва закона, въ веж дащ за дъл жи тел но то ваксиниране, ка то се 
по зо ва ва на Чети ри надесетата поправ ка на Конституцията на 
САЩ, регла мен ти ра ща ра вен ст во то пред за ко на (equal protection), 
и посочва, че ща тът е над хвър лил пра во мо щията си, да де ни му от 
т.нар. police power.4

След ка то щат ският Върховен съд установява, че за ко нът не 
на ру ша ва Конституцията на САЩ, спо рът е от не сен до Върховния 
съд на САЩ. Решението е клю чо во в област та на об щест ве но то 
здраве и в част ност от нос но ваксинопрофилактиката, тъй ка то въ-
веж да опре де ле ни пра ви ла и принципи, от на ся щи се до ба лан са 
меж ду ин ди ви ду ал ни те пра ва и об щест ве ния ин те рес.

3 Jacobson v. Massachusetts (1905), 197 US 11 (1905) AT 29. 
4 Това пра во мо щие е пре доста ве но на от дел ни те ща ти от Конституцията на 

САЩ и се из ра зя ва в пра во на са мо управле ние и във въз мож ност от дел ни те ща-
ти да съз да ват пра ви ла и да на ла гат тях но то изпълнение, за да опа зят здра ве то 
на хората, да оси гу рят бе зо пас ност и об що то бла го състояние на гражданите. 
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Върховният съд на САЩ приема, че за ся га не то на ин ди ви ду-
ал ни те пра ва не на ру ша ва Конституцията, ако са спа зе ни след ни-
те стан дар ти5:

– на ли це е не об хо ди мост от глед на точ ка на об щест ве но то 
здраве;

– изпол з ват се ра зум ни средства;
– на ме са та е пропорционална;
– из бяг ва се на на ся не на вреда;
– мер ки те са спра вед ли ви.
В ре ше нието съ дията доклад чик Харлан пише: Има раз лич-

ни огра ни че ния, на които все ки чо век тряб ва да се под чи ня ва в 
име то на об що то благо.6

Според ре ди ца ав то ри7 след ва щи те дела, свър за ни с об-
щест ве но то здраве, се по зо ва ват на де ло то Джейкъбсън и при ла-
гат за ло же ни те в не го принципи, за да опре де лят да ли конкрет на 
на ме са на власти те за ся га ин ди ви ду ал ни те пра ва и да ли то ва за-
ся га не не на ру ша ва Конституцията. И ма кар че не всич ки об-
щест ве ноз д рав ни мер ки из дър жат на теста на мо дер ни те 
прин ци пи на спра вед ли вия про цес, за ко ни те, въ веж да щи вак си-
на ция, се пот вър ж да ват от съдилищата.8

2. Делото Zucht v. King9 – изиск ва не за вак си ни ра не ка то 
усло вие за достъп до учи ли ще

През 1922 г. власти те в гр. Сан Антонио, Тексас, приемат 
закон, по си ла та на кой то в учи ли ща та ня ма да се до пускат деца, 
които не са вак си ни ра ни сре щу ва риола. В ре зул тат на то ва пра-
ви ло уче нич ка та Розалин Закт е из клю че на после до ва тел но от 
дър жав но и част но учи ли ще за ра ди от каз да бъ де вак си ни ра на. 
Розалин оспор ва закона, ка то изтъква, че ня ма ни как ва спеш на 

5 Вж. под роб но за стан дар ти те в Gostin, L., L. Wiley. Public Health Law. 
University of California Press, 2016. 

6 На ан глийски език съ дът се произ на ся по след ния начин: „there are manifold 
restraints to which every person is necessarily subject for the common good“. 

7 Mc Neill R. M., L. M. Valladares. Public Health Law: Concepts and Case 
Studies. Springer Publishing, 2021. 

8 Пак там. 
9 Zucht v. King (1922), 260 U. S. 174 (1922). 
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причина, изиск ва ща вак си ни ра не то ѝ, как то и че по то зи на чин се 
огра ни ча ва сво бо да та ѝ, без да е спа зе но пра во то на спра вед лив 
про цес. След ка то щат ски те съ ди ли ща от хвър лят иско ве те ѝ, де-
ло то се раз глеж да от Върховния съд на САЩ.

В своето ре ше ние съ дът пот вър ж да ва принципите, за ло же ни 
в де ло то Джейкъбсън, ка то допълва, че ня ма ни как ва при чи на да 
приеме, че Розалин е би ла обект на дискриминация, с оглед на 
което от хвър ля до во ди те на жалбоподателката, по зо ва ва щи се на 
Четиринадесетата поправ ка на Конституцията на САЩ.

В ана ло ги чен сми съл е и ре ше нието по де ло то Maricopa 
County Health Department v. Harmon10, което съ що раз глеж да пра-
во то на достъп до обра зо ва ние на не вак си ни ра ни уче ни ци. Съдът 
приема, че отстра ня ва не то на не вак си ни ра ни де ца от учи ли ще 
при съм не ние за епи де ми чен взрив не на ру ша ва пра во то на 
образование до ри ко га то на ли чието на за ра за та на те ри то рията на 
да де но учи ли ще не е ла бо ра тор но пот вър де на. Съдът от но во се 
по зо ва ва на ре ше нието по де ло то Джейкъбсън, спо ред което не е 
нуж но да е на ли це епи де мия от да де но заболяване, за да се обос-
но ве не об хо ди мост та от вак си ни ра не.

Макар те зи ре ше ния да са поста но ве ни в сре да та на ми на лия 
век, щат ски те и фе де рал ни те съ ди ли ща про дъл жа ват да се по зо-
ва ват на тях при поста но вя ва не на своите ак то ве. Нещо повече, в 
настоящия ана лиз ще бъ дат изследвани съ деб ни дела, раз гле да ни 
през 2021 г. и от на ся щи се до вак си ни ра не то сре щу COVID-19, в 
които съ що се ре фе ри ра към пре це ден ти те Джейкъбсън и Закт.

Впрочем не кол кократ но са пра ве ни бе зуспеш ни опи ти за 
пре обръ ща не на съ деб на та прак ти ка с раз лич ни ар гу мен ти. Така 
напри мер по де ло то Boone v. Boozman11 Съдът не приема довода, 
че ре ше нията по де ла та Джейкъбсън и Закт се от на сят до за бо ля-
ва не то вариола, до ка то спо рът по то ва де ло е кон цен три ран вър ху 
дру га вак си на – сре щу за бо ля ва не то хепатит В, което спо ред жал-
бо по да те ли те не пред ставля ва опас ност. По де ло то Workman v. 

10 Maricopa County Health Department v. Harmon, 156 Ariz. 161, 750 P. 2d 1364 
(Ariz. Ct. App. 1987). 

11 Boone v. Boozman, 217 F. Supp. 2d 938, 954. 
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Mingo Cnty. Board of Education12 Съдът не приема тезата, че ре ше-
нието по де ло то Джейкъбсън е при ло жи мо са мо в слу чай на въз-
ник на ла епи де мия. През 2014 г. по де ло то Philips v. City of New 
York Съдът се произ на ся по след ния начин: Макар жал бо по да те-
лят да со чи, че ре ше нието по де ло то Джейкъбсън е „лош пре це-
дент“, и да иска от Съда да го от ме ни, ре ше нието на Върховния 
съд е, че Съдът ня ма да напра ви то ва13.

3. Prince v. Massachusetts14 – док три на та parents patriae и 
вак си нопро фи лак ти ка та

На пръв поглед де ло то не се от на ся конкрет но до вакси-
нопрофилактиката, но то ва ре ше ние се при ла га спря мо от ка зи те 
от вак си ни ра не по ре ли гиоз ни причини, как то и спря мо дру ги 
решения, които ро ди те ли те взе мат за здра ве то на де ца та си и 
които не съ от ветст ват на тех ния ин те рес. Доктрината на parents 
patriae оправ да ва пра во мо щието на все ки щат да пред приема 
мерки, които за щи та ват бла го състоянието на децата, до ри ко га то 
те зи мер ки вли зат в про ти во ре чие с ре ли гиоз ни те вяр ва ния и 
правила, които след ват тех ни те ро ди те ли.

Спорът въз ник ва за ра ди слу чай със Сара Принс, при над ле-
жа ща към ре ли гиоз на та об щ ност „Свидетелите на Йехова“. 
Нейната де вет го диш на дъ ще ря про си и разпростра ня ва ре ли гиоз-
на ли те ра ту ра про тив но на забра на та за труд на деца, която съ-
щест ву ва по то ва вре ме в ща та Масачузетс, за ра ди което майка та 
е осъ де на. Сара Принс за веж да дело, с което оспор ва закона, 
забра ня ващ по ла га не то на труд от деца, ка то се по зо ва ва на пра-
во то на ре ли гиоз на сво бо да и ра вен ст во пред за ко на.

Съдът приз на ва обстоятелството, че по пе чи тел ст во то, гри-
жа та и възпи та нието се упраж ня ват от родителите, как то и 
че има лич но простран ст во в рам ки те на вся ко семейство, в което 
щатът не мо же да се на мес ва. В съ що то вре ме оба че е в ин те рес 
на об щест во то да се въ веж дат опре де ле ни правила до ри ко га то те 
про ти во ре чат на ре ли гиоз на та сво бо да. Свободата на ре ли гия, 

12 Workman v. Mingo Cnty. Bd. Of Educ., 419, Fed. Appx. 348 (4-th Cir. 2011). 
13 Philips v. City of New York, 27, F. Supp. 3d 310 (E. D. N. Y. 2014). 
14 Prince v. Massachusetts, 321 U. S. 158, 64 S. Ct. 438 (1944). 
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как то и сво бо да та на ро ди те ля не са не огра ни че ни. Когато 
щатът за щи та ва ос нов ния интерес, из ра зя ващ се в оси гу ря ва не на 
бла го състоянието на мла ди те хора, ос но ва вай ки се на док три на та 
parents patriae, щатът мо же да огра ни чи родителите: напри мер да 
изиск ва де ца та за дъл жи тел но да по се ща ват учи ли ще или да 
забра ни дет ския труд. Според съда ре ли гиоз на та сво бо да или сво-
бо да та на съ вест та не мо же да са ар гу мен ти сре щу упраж ня ва не-
то на то ва пра во мо щие. По-конкрет но Съдът да ва при мер със за-
дъл жи тел ни те ваксинации, ка то посочва: „Правото сво бод но да 
се упраж ня ва да де на ре ли гия не включ ва пра во то да из ла гаш об-
щ ност та или де те то на опас ност от за ра зя ва не, вло ша ва не на 
здра ве то или смърт. Ето за що спо ред съда ро ди те лят не мо же да 
изпол з ва своите ре ли гиоз ни убеждения, за да изиск ва ос во бож да-
ва не от за дъл жи тел на вак си на ция на де те то си. Щатът има ши ро-
ки пра во мо щия да огра ни чи ро ди тел ска та сво бо да и власт, ко га то 
се от на ся до въпроси, за ся га щи бла го състоянието на де те то“.

4. Spence v. Shah, 136 A. D. 3D 1242 (N. Y. APP. DIV. 2016) – 
ме ди цин ски те спе циалисти и вак си нопро фи лак ти ка та

През 2013 г. Департаментът по здра ве опаз ва не на ща та Ню 
Йорк въ веж да изиск ва не за всич ки ме ди цин ски специалисти, 
които не са вак си ни ра ни сре щу грип, да но сят хи рур гич ни маски 
по вре ме на сезоните, в които ак тив но се разпростра ня ва грип-
ният ви рус. Четири ме ди цин ски сестри об жал ват то ва изискване, 
ка то посочват, че Департаментът по здра ве опаз ва не е над хвър лил 
пра во мо щията си и че то ва изиск ва не е въ ве де но произ вол но.

Апелативният съд от съж да про тив жалбоподателите, ка то 
приема, че департаментът има ши ро ки пра во мо щия да пре це ни 
как ви мер ки да предприеме, за да за щи ти об щест ве но то здраве, 
как то и да въ ве де конкрет ни стан дар ти в ле чеб ни те за ве де ния от-
нос но пре вен цията и ле че нието на за бо ля ва ния.
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II. Þðèñïðóäåíöèÿòà íà ñú äè ëè ùà òà â ÑÀÙ 
ïî âúïðî ñè, ñâúð çà íè ñ âàê ñè íîïðî ôè ëàê òè êà òà 

ñðå ùó COVID-19
Възникването и одобря ва не то на пър ви те вак си ни сре щу 

COVID-19 в рам ки те на теж ка та пан де мия пов диг на ха ре ди ца 
въпро си в Европа и САЩ от нос но вак си нопро фи лак ти ка та сре щу 
то ва за бо ля ва не и после ди ци те от не поста вя не на вак си на.

В Европейския съ юз бя ха одобре ни евро пейски те циф ро ви 
сертификати, до каз ва щи имунитет, постиг нат чрез пре бо ле ду ва-
не или ваксинация, или пък отри ца те лен ре зул тат от из вър ше но 
из след ва не за на ли чие на COVID-19. В ре ди ца дър жа ви (Австрия, 
Гърция, Франция) бя ха приети раз лич ни по вид про ти воепи де-
мич ни мерки, ос но ва ни на иму ни за цион ния ста тус на граж да ни-
те – напри мер до пуска не до за ве де ния за об щест ве но хранене, 
кул тур ни и спор т ни съ би тия и пр. са мо на граж да ни с иму ни тет 
или с отри ца те лен ре зул тат от про ве де но из след ва не.

В САЩ ня кои ра бо то да те ли въ ве до ха изиск ва не за вак си ни-
ра не на слу жи те ли те си (напри мер ве ри га та ма га зи ни Walmart). 
Такова изиск ва не въ ве до ха и мно жест во ле чеб ни за ве де ния. Над 
600 уни вер си те ти и ко ле жи в САЩ съ що изиск ват вак си ни ра не 
на студентите, които же ла ят да се обу ча ват on campus (при съст-
ве но в кам пу са на учеб но то заведение). В ня кои ща ти (напри мер 
Флорида) оба че власти те забра ни ха на ра бо то да те ли и уни вер си-
те ти да поста вят вак си на цията ка то усло вие за ра бо та или достъп 
до учеб ни за ве де ния. В опре де ле ни слу чаи те зи забра ни се 
разпрости рат и вър ху раз лич ни компании, оказ ва щи ту ристи-
чески и тран спор т ни услу ги (напри мер кру из ни компании), които 
изиск ват до ка за тел ст во за вак си на ция от своите клиен ти. Във 
връз ка с то ва естест ве но в послед ни те ня кол ко ме се ца се наблю-
да ва раз раст ва не на съ деб ни те спорове, свър за ни с ваксино-
профилактиката, и по-конкрет но с въ веж да не то на вак си ни ра не то 
ка то изиск ва не за пол з ва не на услуги, за ра бо та или за при съст ве-
но обу че ние.
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1. Съдебни спо ро ве, свър за ни със за дъл жи тел но то вак си-
ни ра не на ра бот ни ци или слу жи те ли

Едно от най-ин те рес ни те де ла във връз ка със за дъл жи тел но-
то вак си ни ра не е де ло то Jennifer Bridges, et all., v. Houston 
Methodist Hospital, et all.15

Жалбоподателите са ме ди цин ски специалисти, ра бо те щи в 
Houston Methodist Hospital. През м. април 2021 г. бол ни ца та въ-
веж да изиск ва не за вак си на ция на всич ки свои служители, ка то 
им пре доста вя срок да сто рят то ва най-къс но до 7.06.2021 г. След 
та зи да та се пред виж да не вак си ни ра ни те слу жи те ли да бъ дат 
увол не ни от ле чеб но то за ве де ние.

Общо 116 слу жи те ли за веж дат де ло сре щу ле чеб но то заведе-
ние, ка то по соч ват най-напред, че въпрос но то изиск ва не ги при-
нуж да ва да се вак си ни рат и от ка зът им да се вак си ни рат ще до ве-
де до не за ко но съ образ но увол не ние. Съдът приема, че съглас но 
за ко ни те на ща та Тексас ра бо то да те лят ня ма пра во да изиск ва от 
слу жи те ли те си да из вър ш ват деяния, забра не ни от за ко на. Ако 
твърди, че прекра тя ва не то на тру до во то пра во от но ше ние е 
незаконосъобразно, слу жи те лят тряб ва да докаже, че е бил на ка-
ран да из вър ши ня как во не за ко но съ образ но действие, че е от ка-
зал да го напра ви и то ва е при чи на та за увол не нието му. Във 
връз ка с то ва съ дът подчертава, че изиск ва не то да се поста ви вак-
си на не е не за ко но съ образ но. Нещо повече, ка то се по зо ва ва на 
ре ше нието Джейкъбсън, съ дът ар гу мен ти ра тезата, че въ ве де но то 
изиск ва не не на ру ша ва прин ци па на due process16 и е на пъл но до-
пусти мо.

Жалбоподателите из тък ват също, че изиск ва не то за вак си ни-
ра не на ру ша ва фе де рал ни закони, тъй ка то спо ред тях ни кой не 
мо же да бъ де при ну ден да се вак си ни ра с не одобре ни вак си ни. Те 
твър дят също, че фе де рал но то за ко но да тел ст во забра ня ва ня кой 
да бъ де при нуж да ван да участ ва в кли нич ни изпитвания.

15 https://www.documentcloud.org/documents/20860669-houston-methodist-
lawsuit-order-of-dismissal, достъп но на 13.10.2021 г. 

16 Due process е принцип, изиск ващ прав ни те въпро си да се ре ша ват в съ от-
ветст вие с уста но ве ни те пра ви ла и прин ци пи и хо ра та да бъ дат тре ти ра ни 
справедливо. 
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Съдът посочва, че те зи твър де ния се из веж дат от непра вил но 
тъл ку ва не на за ко ни те и че вак си ни ра не то на слу жи те ли те на 
бол ни ца та не се из вър ш ва в усло вия на кли нич но изпит ва не. 
Нещо повече, съ дът отбелязва, че жал бо по да те ли те непра вил но 
ре фе ри рат към Нюрнбергския кодекс, приет след Втората све тов-
на вой на във връз ка с ек спе ри мен ти те в кон цен тра цион ни те 
лагери, из вър ш ва ни от на цисти те. Във връз ка с то ва съ дът 
изтъква, че сла га не то на знак за ра вен ст во меж ду поста вя не то 
на вак си на и ме ди цин ски те ек спе ри мен ти в кон цен тра цион ни те 
ла ге ри е осъдително.

Решението пред ставля ва ин те рес и за ра ди допълнението, 
което пра ви съ дията във връз ка с твър де нията на жалбоподателите, 
че са при ну де ни да се вак си ни рат. В ре ше нието се пояснява, че 
бол ни ца та въ веж да по доб но изискване, за да па зи жи во та и здра-
ве то на пер со на ла си, на па циен ти те и тех ни те се мейст ва. 
Жалбоподателите мо гат сво бод но да ре шат и да не се ваксинират, 
ка то то га ва просто ще тряб ва да си на ме рят дру га работа.

2. Съдебни спо ро ве, свър за ни със за дъл жи тел но то вак си-
ни ра не на сту ден ти

Едно от де ла та по та зи те ма ти ка е Ryan Klaassen at all. v. The 
Trustees of Indiana University.17

През м. май 2021 г. Университетът на Индиана въ веж да 
изиск ва не за за дъл жи тел но вак си ни ра не на всич ки сту ден ти. 
Осем от тях, сред които и Райън Клаасен, за веж дат де ло сре щу 
университета, ка то посочват, че то ва изиск ва не на ру ша ва Четири-
на десетата поправ ка на Конституцията на САЩ. В из клю чи тел но 
под роб но мо ти ви ра но то ре ше ние на пър воин стан цион ния съд 
(пот вър де но изцяло) съ дията после до ва тел но об съж да всич ки 
факти, в то ва число ак ту ал ни те дан ни за хо да на пандемията; 
въпросите, от на ся щи се до стад ния имунитет; бе зо пас ност та и 
ефи кас ност та на вак си ни те и про це са на тях но то раз ре ша ва не от 
Агенцията по хра ни те и ле кар ст ва та (FDA).

17 https://www.insidehighered.com/sites/default/server_files/media/indiana_
lawsuit.pdf, достъп но на 13.10.2021 г. 
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Особен ин те рес пред ставля ват мо ти ви те по същество, тъй 
ка то те тре ти рат фун да мен тал ни въпроси, за ся га щи за дъл жи тел-
но то вак си ни ра не. Най-напред съ дът поста вя на об съж да не 
въпро са да ли пра во то на сво бо да (right to liberty), га ран ти ра но от 
Четиринадесетата поправка, мо же да бъ де ограничавано, и ако 
то ва е допустимо, в кои слу чаи. След вни ма те лен и за дъл бо чен 
ана лиз съ дът посочва, че то ва е въз мож но в мно го ред ки случаи, в 
които тряб ва да се за щи ти по-висш ин те рес. Съдът подчертава, че 
е мно го важ но във вре ме на на кри зи да не се до пуска власти те да 
обя вят без край но из вън ред но по ло же ние и по то зи на чин да раз-
ши ря ват своите пра во мо щия в ущърб на народа.

Съдът ана ли зи ра за дъл бо че но при ло же нието на ре ше нието 
по де ло то Джейкъбсън и най-ве че въпро са да ли то след ва да се 
при ло жи в усло вията на пандемия от COVID-19 по ве че от век 
след поста но вя ва не то му, ка то просле дя ва мно жест во дру ги дела, 
по които съ дът се е по зо ва вал на то зи пре це дент от 1905 го ди на. 
Освен то ва съ дът вни ма тел но обяс ня ва при ло же нието на ре ше-
нието по де ло то Джейкъбсън, ка то посочва, че то зи пре це дент не 
да ва пра во на власти те да пред приемат вся как ви мер ки в име то 
на об щест ве но то здра ве. Съдът подчертава, че за ко ни те тряб ва да 
се съ обра зят с фак та, че ме ди цин ска та наука напредва, про ме ня 
се и мер ки те съ що тряб ва да от чи тат то ва об стоятел ст во и да са 
съ обра зе ни с науч ни те до ка за тел ст ва.

Съдът от хвър ля аргумента, че все ки има пра во да от ка же ме-
ди цин ска на ме са вър ху соб ст ве но то си тя ло18, ка то посочва, че 
то ва е та ка в случаите, ко га то то ва ре ше ние за ся га един ст ве но 
конкрет но то лице и по ни ка къв на чин не мо же да се отра зи вър ху 
здра ве то на оста на ли те. Ваксините оба че са на со че ни сре щу общ 
враг, а не сре щу личен.

Накрая съ дът отбелязва, че то ва ре ше ние не да ва пра во на 
университета да пра ви за напред как во то же лае в кон тек ста на 
пандемията от COVID-19, тъй ка то обстоятелствата, свър за ни с 
нейния ход, се про ме нят. Съдът установява, че изиск ва не то за 

18 Жалбоподателите се по зо ва ват на ня кол ко прецедента, сред които де ло то 
Cruzan, 497 U. S. at 279, от на ся що се до прекра тя ва не на под дър жа що то ле че ние 
на же на във ве ге та тив но състояние. 
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вак си ни ра не и пред ви де ни те хипотези, при които се до пуска из-
клю че ние от то ва изискване, обос но ва ват заключението, че те зи 
мер ки са ра зум ни и спра вед ли ви.

Çàêëþ÷åíèå
Прегледът на съ деб ни те ре ше ния в област та на вак си нопро-

фи лак ти ка та в САЩ показва, че юриспру ден цията след ва не от-
клон но стандартите, на ло же ни с пър во то поста но ве но ре ше ние 
през 1905 го ди на. Макар в раз лич ни пе риоди от вре ме да са пра-
ве ни опи ти за про мя на на съ деб на та практика, прецедентът, кой-
то пастор Джейкъбсън създава, устоява на вре ме то. Много дру ги 
пре це ден ти са би ли обръ ща ни по вся как ви по во ди и въпроси, тъй 
ка то юриспру ден цията съ що ево лю ира под влиянието на раз лич-
ни събития, въз гле ди и прин ци пи.

Една от при чи ни те ре ше нието по де ло то Джейкъбсън да 
устои във вре ме то е из клю чи тел но пре циз на та ар гу мен та ция на 
Върховния съд на САЩ. Чрез нея Съдът не пот вър ж да ва ка те го-
рич но и безпре кослов но за дъл жи тел но то ваксиниране, а напро-
тив – за да ва конкрет ни и раз би раеми стандарти, които да слу жат 
за напред в случаите, в които тряб ва да се на ме ри ба лан сът меж ду 
ин ди ви ду ал ни те пра ва и об щест ве ния ин те рес. Тази прав на тра-
ди ция е впе чат ля ва ща и заслу жа ва внимание, тъй ка то вре ме то е 
пре доста ви ло де сет ки раз лич ни казуси, които да бъ дат ана ли зи-
ра ни от щат ски и фе де рал ни съ дии. Във вся ко ед но от раз гле да-
ни те съ деб ни ре ше ния се подчертава, че сво бо да та на все ки ин ди-
вид е вис ша ценност, която не мо же да бъ де за ся га на ле ко мисле-
но до ри под те жест та на теж ки об щест ве ни пробле ми от здрав но 
естест во. В съ що то вре ме оба че об щест ве ният ин те рес и жи во тът 
и здра ве то на хо ра та око ло нас са не по-мал ко цен ни и в опре де-
ле ни слу чаи съ дът не се ко ле бае да ги за щи ти.


