
МЕДИЦИНСКИЯТ 
ДЕЛИКТ

Актуални въпроси в практиката на ВКС



Основания за допускане до 
касационно обжалване

•Процесуалноправни въпроси
•Материалноправни въпросиЧл. 280, ал. 1, т. 1

•Процесуалноправни въпроси
•Материалноправни въпросиЧл. 280, ал. 1, т. 3

•Недопустимост
•Очевидна неправилностЧл. 280, ал. 2



Чл. 280, ал. 1, т. 1 
(процесуалноправни 

въпроси)

◦ Основания за допускане, свързани със 
съдебно-медицинската експертиза (СМЕ)

◦ Какви са задължения на съда, когато 
кредитира или не е съгласен с приетите по 
делото съдебно-медицински експертизи

◦ Задължен ли е съдът извърши съвкупна
преценка на всички ангажирани
доказателства по делото

◦ Задължен ли е съдът да обсъди 
заключението на вещото лице наред с 
всички доказателства по делото

◦ Кога е длъжен въззивният съд да назначи 
служебно (по свой почин) изготвянето на 
съдебно-медицинска експертиза 



Съдебни актове

Гр. д. №
4347/2016 г. на 

IV г. о.

Гр. д.№ 
1411/2009 г. на 
ВКС, ІІІ г. о

Гр. д. №
1504/2011 г. на 
ВКС, III г. о.

Гр. д. №
3673/2016 г. на 

IV г. о, 

Гр. дело №
123/2020 г. на 

ІІІ г. о. 

Гр. д. №
1694/2019 г. на 

ІІІ г. о

Гр. д. № 
6457/2013 г. на 
ВКС, III-то г. о. 

гр. д.№ 
1062/2010 г. на 
ВКС, ІV г.о.

Гр. д.№ 
1814/2009 г. на 
ВКС, ІV г. о.

Гр. д. №
1897/2019 г. на 
ВКС, IV г. о. и 

гр. д № 
581/2020 г. на 
ВКС, III г. о.

гр. д. № 
3143/2017 г. на 
ВКС, III г. о., 



Чл. 280, ал. 1, т. 1 
(процесуалноправни 

въпроси)

◦ Процесуалноправни въпроси, свързани със задълженията на 
въззивния съд при разглеждане на делото 

◦ Допустимо ли е събиране на доказателства във
въззивната инстанция, които не са били събрани пред
първата инстанция поради процесуални нарушения?

◦ Какви са задълженията на ищеца, който не притежава 
специални знания, да изложи фактите и обстоятелствата, 
на които основава иска си и какви са задълженията на 
въззивния съд в тази връзка? 

◦ задълженията на въззивния съд да се произнесе по
всички въведени във въззивната жалба оплаквания
против първоинстанционното решение, като прецени
всички доказателства и доводи на страните, и да
мотивира решението си

◦ Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички
въведени във въззивната жалба оплаквания против
първоинстанционното решение, като прецени всички
доказателства и доводи на страните, и да мотивира
решението си?



Съдебни актове 

гр. д. №
4347/2016 г. IV 

г.о

ТР № 
1/09.12.2013 г. 
на ОСГТК на 
ВКС, т. 2

гр. д. № 
7298/2014 г. на 
ВКС, ІІІ г. о

гр. д. № 
1166/2019 г. на 
ВКС, ІV г. о

Гр. д. №
581/2020 г. на 
ВКС, III-то г.о 

Гр. д. №
621/2010 г. на 
ВКС, IV г. о. 

гр. д. №
1148/2019 г. на 
ВКС, IV г. о

гр. д. № 
3871/2016 г. на 
ВКС, ІІІ г. о 



Чл. 280, ал. 1, т. 1 
(процесуалноправни 

въпроси)

◦ До кой момент може да се направи 
възражение за съпричиняване?



Съдебни 
актове 

гр. д. № 3174/2014 
г. на ВКС, IV г. о

ТР № 1/09.12.2013 
г. по т. д. № 1/2013 
г. на ОСГТК, т. 2 и 4



Чл. 280, ал. 1, т. 1 
(процесуалноправни 

въпроси)

◦ Какво е разпределението на 
доказателствената тежест при дела за 
медицински деликти? 



Съдебни актове

гр. д. № 
4807/2017 г. 
на ВКС, III г. о

Гр. д. №
640/2009 г. на 
ВКС, III-то г.о.

Гр. д. № 
1411/2009 г.
на ВКС, ІІІ г. о., 

гр. д. № 
640/2009 г. на 
ВКС, ІІІ г. о., 

гр. д.№ 
6457/2013 г.
на ВКС, ІІІ г. о.

Гр. д. № 
4807/2017 г. 
на ВКС, III г. о., 

гр. д. №
1694/2019 г. 
на ВКС, III г. о. 



Чл. 280, ал.1, т. 1 
(материалноправни

въпроси)

◦ Определяне на размера на неимуществените вреди
◦ Противоречие с ПВС № 4/1968 г. 
◦ Какви са обективните критерии при определяне
размера на обезщетението за неимуществени
вреди по справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД 
и как следва да се прилага принципът на
справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, длъжен ли е
съдът да търси „точен паричен еквивалент“ на
търпените морални вреди и да намери
„справедливия еквивалент“ на същите или е
достатъчно да се търси „известно компенсиране“,
и за задължението на съда да направи преценка
на всички обективно съществуващи
обстоятелства според вида и характера на
увреждането, които се съобразяват при
определяне на размера на обезщетението за
неимуществени вреди по справедливост



Съдебни актове

Гр. д. № 
1330/2012 г. 
на ВКС, III г. о.

Гр. д. №
1600/2017 г. 
на ВКС, III г. о. 

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.

Гр. д. №
4473/2018 г. 
на ВКС, IV г. о. 



Чл. 280, ал.1, т. 1 
(материалноправни 

въпроси)

◦ Моментът, спрямо който се определя 
размерът на обезщетението за 
неимуществени вреди 



Съдебни актове 

гр. д. №
1707/2009 г. 
на ВКС, III г. о

гр. д. № 
6735/2014 г. 
на ВКС, IV г. о



чл. 280, ал. 1, т. 3 
ГПК

(процесуалноправни 
въпроси)

◦ Обсъждане на писмени заключения на 
вещите лица от съда



Съдебни 
актове ◦ гр. д. № 3624/2019 г. на ВКС, IV г. о



чл. 280, ал. 1, т. 3 
ГПК

(процесуалноправни 
въпроси)

◦ Как следва да се изложат фактите и 
обстоятелствата, свързани с 
противоправните действия или 
бездействия и с претърпените вреди от 
пациента или наследниците му

◦ Относно противоправното деяние
◦ Относно вредите



Съдебни актове

Гр. д.№
2525/2015 г. 
на ВКС, III г. о. 

По гр. д. № 
5554/2013 г. 
на ВКС, ІІІ г. о 



чл. 280, ал. 1, т. 3 
ГПК

(процесуалноправни 
въпроси)

◦ Произнасяне на въззивния съд и 
препращане към мотивите, изложени в 
решението първоинстанционния съд 
◦ Какви са задълженията на въззивния
съд да се произнесе по оплакванията
във въззивната жалба, когато с
въззивното решение се препраща към
мотивите на първоинстанционния съд. 
◦ Длъжен ли е въззивният съд да изложи
собствени мотиви относно причинната
връзка между противоправното деяние и
настъпилите вреди, когато за пръв път в 
своето решение приеме, че е налице
противоправно действие или 
бездействие



Съдебни 
актове 

Гр. д. № 1403/2012 г. на ВКС, IV г. о. 

гр. д.№ 1246/2009 г. на ВКС, ІV г. о., гр. д. № 
1387/2010 г. на ВКС, ІІІ г. о., гр. д. № 1100/2012 г. на 
ВКС, ІV г. о.

Гр. д.№ 4347/2016 г. на ВКС, ІV г. о.

Гр. д.№ 2956/2016 г. на ВКС, ІV г. о.

Гр. д.№ 6457/2013 г. на ВКС, ІII г. о. 



чл. 280, ал. 1, т. 3 
ГПК

(процесуалноправни 
въпроси)

◦ „При наличие на изисквания в нормативни актове /чл.90 
ал.3 ЗЗ и чл.20 ал.3 1 от Наредба № 49/2010г. за 
устройството, дейността и вътрешния ред в лечебните 
заведения за болнична помощ/ за начина на отразяване 
на факти и обстоятелства в медицинска документация 
може ли такива факти да се приемат за установени въз 
основа на свидетелски показания, ако не са отразени в 
изискуемите се форма и ред



Съдебни 
актове ◦ Гр. дело No 4681/2019 г. на IV г.о



чл. 280, ал. 1, т. 3 
ГПК

(материалноправни
въпроси)

◦ Информираното съгласие и някои въпроси, свързани 
с епикризата като част от здравната документация на 
пациента 
◦ Какво е значението на изискването за писмена
форма на информираното съгласие при операция
на пациента и за значението на неизпълнението
на тези изисквания при преценката за
отговорността на лекуващия лекар?

◦ Спазено ли е правото на информираност на 
пациента за определени обстоятелства, свързани 
със здравословното му състояние, посочени в чл. 
86, т. 8 и т. 11 ЗЗ, в случай че не е изпълнено
задължението на лекаря да впише в подписаната
от него епикриза окончателната диагноза на
пациента?

◦ Какъв документ е епикризата?
◦ Какво значение има невписването на диагнозата 
в епикризата?



Съдебни 
актове 

гр. д. № 1504/2011 г. 
на ВКС

гр. д.№ 449/2019 г. 
на ВКС, III г. о

гр. д. № 1711/2009 г. 
на ВКС, III г. о



чл. 280, ал. 1, т. 3 
ГПК

(материалноправни
въпроси)

Противоправно деяние:

◦ Как следва да се преценява наличието на 
противоправно деяние?

◦ Нарушаване на етичните норми 
представлява ли противоправното деяние?



Съдебни актове 

Гр. д.№ 
2700/2018 г. 
на ВКС, ІII г. о.

гр. д. №
1329/2009 г. 
на ВКС, III г. о



чл. 280, ал. 1, т. 3 
ГПК

(материалноправни
въпроси)

◦ Съпричиняване 



Съдебни 
актове

◦ Гр. д. № 3174/2014 г. на ВКС, IV г. о.



чл. 280, ал. 1, т. 3 
ГПК

(материалноправни
въпроси)

◦ Допустимо ли е да се приеме, че е налице компенсация
на вредите, претърпени в резултат на проведена при
грешна диагноза хирургическа интервенция, с ползата от
възможен/вероятен благоприятен резултат от

проведеното оперативно лечение



Съдебни 
актове 

◦ гр. д. № 985/2020 г. на ВКС, IV г. о. 



Чл. 280, ал. 
2 ◦ Недопустимост



Съдебни актове

◦ Гр. д. № 330/2016 г. на ВКС, III г. о.



Чл. 280, ал. 
2 ◦ Очевидна неправилност



Съдебни 
актове

◦ Гр. д. № 4597/2019 г. на ВКС, IV г. о. 


