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Какво е съдебната  медицина – 

заден двор на медицината, 

Пепеляшка... 

...или кутията на Пандора 



ПЕПЕЛЯШКА  и  ПАНДОРA   

 
Пепеляшка и Пандора –  

две сестри и две съдби,  

първата – слугиня в двора,  

другата – в палат седи.  

Първата е обичлива,  

но зарината със смет;  

втората е пакостлива  

и раздори сей навред.  

Пепеляшка все нарежда:  

„Няма страшно, потърпи!“  

А Пандора се оглежда  

вълчи ями да реди.  

 

С Пепеляшка ако тръгнеш,  

ще те сочат: „Баш глупец!“,  

ако със Пандора свърнеш,  

ще завиждат: „Големец!“  

Пепеляшка и Пандора –  

две сестри и две съдби,  

но коя да е изгора,  

ти самичък избери.  

  Доц. д-р Д.Паскалев 



 The goal of Legal medicine is to discover the 

Truth and state the Justice. (A. Cazzaniga) 

Съдебната медицина (medicina legalis, forensis) е 
медицинска наука, която изучава и разработва медико-
биологични въпроси на правната теория и практика. 

  

... специална мултидисциплинарна наука, която изучава и 
решава медико-биологични въпроси в правото (разследване 
и съдебно разглеждане на наказателни и граждански дела).   

 

Практическото й приложение се нарича  

Съдебномедицинска експертиза 
 



Начало  

•1894 г. в СУ се преподава съдебна медицина: 

д-р Ив. Михалов (1894-1896), д-р Й. Брадел (1896-

1898), проф. д-р Ст. Ватев (1899-1921) 

•1918 г. се разкрива МФ към Сф 

•1.4.1919 г. – разкрива се Катедрата по съдебна 

медицина 

•1961 г. се разкрива МИ – Вн  

•Август, 1963 г. - Катедра по съдебна медицина 

•Висок престиж в правото и в обществото 



Настояще  

• липсва регламентация на дисциплината 

• статут - сираче на три майки (МЗ, МП и МВР) 

• навсякъде нежелани (Болници = Търговски дружества) 

• търсени и ценени само за работа и при 

проблеми! 



• Бъдеще 

• Нерегламентирано, но сигурно... 

• Основанията за моя оптимизъм са: 

    - задължителна медицинска дисциплина 

    - деонтологията е стара колкото      

цивилизацията... 

    - неотменна част от правораздаването 

    - 21 век = тероризъм... 

 

 



С какво се занимава съдебната медицина 
1. Разработва медико-биологични въпроси за 

правораздаването         това определя специфичния й характер  

 

 

 

 

 
огледи на местопроизшествия                                    

                                                                                                 аутопсии 

убийства Катастрофи (ПТП) 



механизъм на травми 

антропологична експертиза 

ентомологична експертиза 

още... 

идентификация при масови бедствия и 

тероризъм 



Giovanni Battista Morgagni /1682-1771/:  

1761 г. издава класическия труд "За 

местонахождението и причините на болестите чрез 

анатомично проучване", полагайки основите на 

модерната патоанатомия.  



Александър Македонски /356-323 пр. Хр./  

 

 

 

 

Най-вероятно отровен със стрихнин от 

стрихниновото дърво nux vomica ??? 

 



 2. Съдейства за подобряване качеството и ефективността 
на диагностично-лечебния и профилактичен процес чрез 
анализ на специфичния си материал  

Исторически, политически отравяния 

Различни отравяния 

Специфични медицински проблеми 

Изследване на нови заболявания 



3. Разработва деонтологично-правни въпроси в медицината 
и правото  

Насилие 

Търговия с новородени 

Търговия с органи за трансплантация 



4. Съдейства за усъвършенстване на наказателното, 
гражданското и здравното законодателство  



 Съдебномедицинската експертиза е единствената 

задължителна експертиза по закон: 

Назначава се от: МВР, Прокуратура, Съд 

► не обвинява ► не оневинява 

► отговаря на поставени/непоставени 

въпроси… кой и как ги поставя ??? 

► добрата експертиза не се харесва и на двете 

страни в процеса, защото те имат протиположни 

интереси... 

► експертизата се оценява от разследващи и 

магистрати 



  Съдебната медицина има подчертано 

социален характер 
Отделният индивид в обществото осъзнава смисъла 

на професионалната съдебномедицинска 

експертиза само тогава, когато той или неговите 

близки имат нужда от такава! 

Такава е имало и ще има, но това зависи от всички 

нас! 



21 в. е векът на глобализацията...  Ние не можем да 

бъдем подготвени за бъдещето.  

„В училището на живота няма почивни дни“ /Ж. 

Амаду/  

Медицинската деонтология учи бъдещите 

медицински служители да работят така, както самите те 

биха искали да бъдат лекувани, когато са пациенти! 



Медицинската деонтология учи на морал и 

професионализъм  

Qui proficit in litteris, sed deficit in moribus, plus deficit, quam proficit. 

(Който успява в науката, но изостава в морала, той повече 

изостава, отколкото успява)  

 

Н. Михалков: «...Свидетели сме 

на дълбоко, глобално 

разрушаване на човешкото 

съзнание. Това е опасно...» 
Биограф, бр.51, дек. 2015, 51. 
 



Най-голямата пречка – страхът 

Най-хубавият ден – днешният 

QUO VADIS, FORENSIC MEDICINE? 



Благодаря Ви! 


