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РЕЦЕНЗИЯ 

 
 

за дисертационния труд на Петър Иванов Наков „Етични дилеми в края на живота. 

Проблемът с евтаназията и асистираното самоубийство“  

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионално 

направление 2.3. Философия (Етика) 

 

от доц. д-р Валентина Георгиева Кънева, Катедра по логика, етика и естетика, 

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 

 Дисертационният труд на Петър Наков на тема „Етични дилеми в края на 

живота. Проблемът с евтаназията и асистираното самоубийство“ съдържа увод, три 

глави и заключение и е в общ обем от 150 страници (заедно с използваната литература 

и двете кратки приложения). В дисертацията са цитирани 93 публикации, от които 57 

на български език и 36 на английски език.    

  

 Проблемите за евтаназията и асистираното самоубийство, които са в центъра на 

предприетото изследване, са сред най-тежките и интензивно обсъждани днес проблеми 

на медицинската етика и биоетиката. В резултат на водените няколко десетилетия 

дискусии вече е налице огромна литература върху теории, позиции и аргументи, върху 

промените в медицинската практика и съответните правни регламенти, както и върху 

историята на обществените борби в различни общества в защита на правото на 

достойна смърт. Изследването на тези проблеми предполага познаване на етическите 

теории и специфичните аргументи, разгърнати в дискусиите, но не би могло да бъде 

ограничено до теоретичните аргументи, а следва да отчита многоизмерността на 

проблемите като лични и обществени проблеми и да бъде информирано за реалните 

проблеми на практиката. 

 При представянето на проблематиката около евтаназията и подпомогнатото 

самоубийство Петър Наков е поставил акцента върху личния избор и 

самоопределението, и с пълно основание. Правото на самоопределение е най-силният 

аргумент във водените днес дискусии около легализирането на активната евтаназия и 

асистираното самоубийство, който като че ли измества и поставя на по-заден план друг 
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основен аргумент - милосърдието. С неговата защита е обвързана и хипотезата на 

изследването: „евтаназията и самоубийството представляват автономен акт на човека – 

последен акт на себеутвърждаване, посредством него човек се опитва да съхрани 

собствената си ценност (достойнство) като човешко същество“ (с.5), въпреки 

отчитането на парадоксалността на това себеутвърждаване, при което става въпрос за 

избора на смъртта. Настояването върху личното самоопределение обаче налага 

проясняване на един по-широк обществен и културен контекст, в който правото на 

самоопределение е противопоставено на една патерналистична и инвазивна медицина, 

решена да спасява човешки живот на всяка цена, внимателно да бъдат очертани 

неговите граници в случаите на евтаназия и подпомогнато самоубийство, както и да не 

бъдат пренебрегвани важни аспекти на човешките взаимоотношения, отношенията 

между лекар и пациент, както и наличната в обществото, при това не само медицинска, 

грижа за умиращите.   

  

 Методът, който Петър Наков е избрал да следва в дисертацията, описан като 

критико-диалектически, намирам за подходящ, доколкото не редуцира сложността на 

проблемите и не изключва съвместяването на противоречиви твърдения, а е насочен 

по-скоро към проясняване на причините за противоречията. Намирам този метод за 

подходящ и с оглед на сериозните проблеми, които среща един принципен подход, 

който категорично отхвърля или оправдава активната евтаназия, както и с оглед на 

проблемите на казуистиката, която се ограничава до анализирането на отделни, често 

екстремни, случаи и търсенето на ситуативни решения.  

  

 Първата глава на дисертацията има за цел да представи терминологичните 

проблеми, свързани с определението на евтаназията и асистираното самоубийство, 

както и кратки исторически бележки. Често срещаното в литературата по повод на 

евтаназията и самоубийството препращане към смъртта на Сократ не смятам за уместно 

– Сократ е осъден на смърт, а не самоубиец, и съвсем не страда от нелечимо заболяване 

в краен стадий. Другата проследена историческа линия за отношението към новородени 

с тежки увреждания е в пряка връзка с дискусиите, които се водят понастоящем около 

т. нар. ранна евтаназия. Приведените дефиниции на евтаназията и видовете евтаназия 

добре илюстрират трудностите при постигането на задоволително определение. 

Проблемите още повече се усложняват при разглеждането на гранични случаи, които 

поставят под въпрос въведените разграничения.  
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 Втората глава на дисертацията представя основните аргументи за и против 

активната евтаназия и подпомогнатото самоубийство, разгърнати от деонтологическата 

етика и утилитарната етика, както и противопоставянето на позициите им по въпроса за 

допустимостта и моралното оправдание на убийството и самоубийството в определени 

случаи. Специално внимание тук е отделено на тълкуването на принципа на 

автономията и правото на самоопределение в биоетиката. Най-голяма тежест обаче е 

придадена на екзистенциалните аргументи в защита на личния избор и 

самоопределението, и в случаите на избор на смъртта. 

 В дисертацията са откроени разликите между подпомогнато самоубийство и 

активна евтаназия и е подчертано, че при тези интервенции съвсем не става въпрос 

само за индивидуалното право на самоопределение. Подробно анализираните в тази 

част на дисертацията възгледи на Сартр отвеждат обаче към една твърде радикална 

представа за човешката свобода и за самоубийството като автономен акт на 

себеутвърждаване. В това отношение бих искала в текста да видя повече критическо 

отстояние спрямо една много разпространена, отдалечена от реалността, героична 

философска реторика на самоопределението. Макар да смятам, че екзистенциалната 

философия има големи заслуги за проясняването на едно модерно светоусещане и 

разбиране за крайността на човешкото битие и насочеността му към смъртта, макар с 

разглеждането на въпроса на самоубийството да тематизира всъщност загубата на 

смисъл като човешки опит, макар да насочва вниманието към граничните ситуации, в 

които се прояснява смисъла на екзистенцията, смятам, че за едно обсъждане в 

констекста, който тук ни занимава, е важно да бъдат представени и съществените й 

ограничения, що се отнася до липсата на ориентири за действието, до разбирането за 

свобода, което отхвърля всяко природно и външно определение, както и всяка  

зависимост, до индивидуалистичния начин на мислене на изолирания индивид, който 

прави като че ли невъзможни смислените човешки взаимоотношения и комуникация.      

  

 Изследването в третата глава на дисертацията е съсредоточено почти изцяло 

върху разграничението между активна и пасивна евтаназия. В тази глава е проследена в 

детайли една особено важна дискусия в биоетиката върху смисъла на различието 

между извършването на действие и директното причиняване на смъртта, от една 

страна, и позволяването на смъртта да настъпи, от друга страна, и съответно върху 

въпросите за отговорността за действието или за непредприемането на действие в 
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определени случаи. Тази част от дисертацията смятам за съществен принос към 

наличната у нас литература по тези проблеми. В третата глава са откроени позиции на 

основни участници в дискусията като особено внимание е отделено на разбирането за 

лекарски дълг по отношение на съхраняването на живота и благосъстоянието на 

пациента, както и на дилеми от практиката.   

 С оглед на реализирането на втората цел на изследването, а именно: „да се 

разграничат основните морални въпроси в края на живота (ситуация, създадена от 

научния напредък в биологията и медицината) и да се предложат начини за справяне с 

тях“(с.6), смятам, че изложението само би спечелило, ако в него бяха разгледани 

специфични проблеми в края на живота, свързани с отказите от изкуствено поддържане 

на живота и реанимация в крайна фаза от развитието на терминално заболяване, с 

преустановяването на лечението от страна на лекуващите, както и с практикуването на 

палиативна медицина. Важно за едно подобно изследване според мен е и в него да 

намерят място измеренията на онази грижа на близките, но и институционална грижа в 

хосписа или палиативното отделение, обвързана с облекчаване на болката, с духовна 

подкрепа и човешко съпричастие, която задава и съвсем друг смисъл на „добрата 

смърт“.  

  

 Бих искала да поставя следните въпроси с оглед на предстоящата защита на 

дисертационният труд:  

 Във втората глава на дисертацията е представен утилитарният аргумент, развит 

от Джеймс Рейчълс във варианта „най-добрият интерес за всички“ (с.72-74). Въпросът 

ми е дали тази на пръв поглед хармонизираща интересите на пациента, лекаря, 

близките на пациента и обществото формулировка не е всъщност опит за придаване на 

по-приемлива форма на утилитаристката калкулация на сумата на благосъстоянието за 

всички засегнати, според която смъртта (убийството) на един би било оправдано, ако 

води до намаляване на страданието и увеличаването на благосъстоянието на 

засегнатите, и чрез спестяване на медицински ресурси, грижа, време и пари на 

близките. Бих искала да попитам Петър Наков и дали смята за приемливо 

разширяването на отговорността на лекаря според този вариант на аргумента, и дали 

лекарят все пак не е отговорен преди всичко за доброто на своя пациент, понякога и 

срещу „доброто“ за неговите близки или за обществото.  

 Вторият ми въпрос е свързан с навлизащите в практиката, вече и в много 

европейски страни, предварителни указания за лечение, които също са форми на 
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самоопределение, на предварително определение на медицинската грижа в края на 

живота. Те обикновено се отнасят до отказ от изкуствено поддържане на живота или от 

реанимация в последна фаза на болестта, без да допускат крайните форми на активна 

евтаназия и подпомогнато самоубийство. Въпросът ми е дали те не предлагат по-

умерени и балансирани решения, що се отнася до съхраняването на самоопределението 

на пациентите в края на живота и достойната смърт.  

  Бих искала също да бъде коментирана цитираната позиция на Маргарет Батин за 

задълженията на лекаря за оказване на помощ при смъртта: „Лекарите трябва да 

допълнят към настоящите си задължения и друго – задължението да подпомагат 

пациентите си при тяхната смърт. Защото „принципът на автономия – както принципът 

на милостта – налага върху лекаря задължението да помогне на пациента в постигане 

на лесна и безболезнена смърт.“ (с.62), както и на с. 114, и да бъде изяснена позицията 

относно обсега на задължението на лекаря към умиращия пациент и дали изобщо може 

някому да се вменява задължение за извършване на активна евтаназия. 

   

 Авторефератът на дисертационният труд е в размер на 16 страници. Той 

представя темата и съдържанието на дисертацията, целите и метода на осъщественото 

изследване, резултатите и изводите от него. Както и в дисертацията, изводите са в 

посока на признаването на право на самоопределение, което включва и решението за 

смъртта, както и възможното съвместяване на утвърждаването на ценността на 

човешкия живот с допускането на евтаназията и подпомогнатото самоубийство в 

особено тежки случаи на нелечими заболявания в крайна фаза, при които болката не 

може да бъде облекчена. Главните приноси на осъщественото изследване, очертани в 

три направления – по отношение на метода на изследването, открояването на 

екзистенциалните измерения на проблемите във философията на Сартр, както и 

обсъждането на моралното различие между активна и пасивна евтаназия, са коректно 

представени. Посочени са 4 приети за печат публикации по темата на дисертацията в 

български издания.  

 Като научен ръководител на магистърската теза на Петър Наков, която бе 

посветена на теологическите аргументи за ценността на човешкия живот в 

съвременните биоетически дискусии и успешно защитена в магистърската програма 

„Практическа философия“ към Философски факултет през 2009 г., бих искала да 

отбележа, че дисертационният труд е резултат от отдавна формирани интереси в 

областта на биоетиката и на дългогодишна изследователска работа в тази област. 
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 В заключение, въпреки няколкото критични бележки и препоръки, смятам, че 

представената за защита дисертация анализира адекватно и с необходимата прецизност 

сложността на проблемите около евтаназията и подпомогнатото самоубийство, както и 

че има реален принос с детайлното разглеждане на дискусията около отговорността при 

предприемане, но и при непредприемане на действие от страна на лекаря в определени 

сложни ситуации в края на живота. Дисертационният труд отговаря на изискванията за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и като член на научното 

жури аз убедено ще гласувам за присъждането й на Петър Иванов Наков.   

 

                                                                           

                                                                               Подпис:  

                                                                                             доц. д-р Валентина Кънева  

 

София, 7.10.2014 г.  

  


