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Резюме: 

Обесването е широко застъпен и предпочитан метод за самоубийство като този род смърт 

представлява около 95 % от всички случаи. Въпреки това двойните самоубийства /познати в английската 

литература с термина suicide pact/, особено при случаи от един и същи пол и при роднини,  са 

изключително редки, като са описани само няколко такива в литературата. Редки са и случаите на 

комбинирани двойни самоубийства, при които за достигане до смъртен изход се използват повече от 

един метод. Представеният от нас случай представлява казуистика от гледна точка на съвкупността от 

редица фактори- вида на участниците в този акт на двойно самоубийство, начина на извършване на 

деянието, съчетанието на повече от един метод за суицид и наличието на напреднало трупно 

разложение, което в значителна степен заличава редица морфологични находки по телата и затруднява 

определянето на причината за смъртта. Този случай би могъл да спомогне за предотвратяването на 

опитите за самоубийство, които представляват важен обществен здравен проблем, като този клиничен 

случай детайлно внася и светлина върху основните аспекти на този вид самоубийства. 

Ключови думи: двойно самоубийство, обесване, братя, комбинирано самоубийство, suicide pact 

Въведение: 

Понятието „асфиксия” представлява патологично състояние, свързано с разстройство 

или спиране на дишането, в резултат на което възниква недостатъчно обогатяване на кръвта и 

тъканите с кислород. Това състояние е съпроводено с кислороден глад, което бързо води до 

необратимо мозъчно увреждане и смърт. Обесването е вид механична асфиксия, при която 

шията бива притискана от примка и силата, затягаща тази примка е тежестта на тялото под 

действието на гравитацията. Обесването е широко застъпен и предпочитан метод за 

самоубийство като този род смърт представлява около 95% от всички случаи (1). Въпреки това 

двойните самоубийства /познати в английската литература с термина suicide pact/, особено при 

случаи от един и същи пол, са изключително редки, като са описани само няколко такива в 

литературата (2, 3, 4, 5). Редки са и случаите на комбинирани двойни самоубийства, при които 

за достигане до смъртен изход се използват повече от един метод (6). 
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Клиничен случай: 

В съдебномедицинската практика на Отделението по съдебна медицина в Смолян 

попадна случай на двойно самоубийство посредством обесване. Местопроизшествието се явява 

гориста местност в Родопите в землището на с. Давидково. Труповете на починалите са 

намерени в стадий на напреднало трупно разложение с развитие на гнилостни венозни мрежи, 

свличания на епидермиса, развитие на трупен емфизем, и цялостно зеленикаво- кафеникаво 

оцветяване на кожата на труповете. Двата трупа се намериха разположени с гърбовете си един 

към друг, като върху тях бе намерен счупен клон от близкоразположено дърво /Фиг. 2/. В 

областта на шиите на двата трупа се намери примка, изградена от черно, дебело, плетено въже 

като примката е проста, плъзгаща, разполагаща се в горните трети на шиите на двата трупа 

/Фиг.3/. Тази примка се явява единият край на въжето, а другият е завързан многокатно 

посредством премятане за въпросния клон /Фиг.1/.  

       

Фиг. 1                 Фиг.2 

 

Фиг.3 

В личните вещи на загиналите се намериха множество бележки, написани ръкописно с 

призиви: „No fear“, „No EU, No USA“ „Vsetko je naopak“, „No Vatican, Budha OK, Jesus OK“ 
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/Фиг. 6/. В хода на процесуално- следствените действия се установи, че труповете са на двама 

братя от словенски произход, водещи скитнически начин на живот, които са временно 

пребиваващи в Р. България и не са виждани от близо месец. При съдебномедицинското 

изследване на двата трупа се установиха идентични косо разположени странгулационни бразди 

/негативни отпечатъци по кожата/ в областта на шията, с най- добре проявена дълбочина и 

релеф на срещуположната страна на окачването на примките /Фиг.4/, което се пада странично- 

дясно за единия труп, и странично- ляво за другия труп. Същите се разполагат в горна трета на 

шията над нивото на щитовидния хрущял. Релефът на браздите добре преповтаря релефа на 

въжето от което са изградени примките.  

         

Фиг.4           Фиг.5 

В долна трета по предната повърхност на дясната предмишница на по- големия от 

двамата братя се установиха 3 успоредни една на друга хоризонтални  линейни порезни рани с 

гладки ръбове и остри ъгли, които са повърхностни /адаптивни наранявания видни на Фиг.5/. 

По труповете не се установиха налични други травматични увреждания, което се потвърждава 

и от извършените дълбоки разрези по тъканите на гърба, шията и крайниците. Предвид 

напредналото трупно разложение по труповете не се установиха общоасфиктини белези.  

Органите и тъканите се представиха с напреднало трупно разложение със заличване на 

структурата им, като не се установиха и патологични изменения по тях които да бъдат причина 

за тяхната смърт. Извършените токсикологини анализи показаха негативни резултати за 

наличие на токсични нокси в организма. 
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Фиг. 6 

Обсъждане: 

Обесването е световно разпространен и предпочитан метод за самоубийство, следвано 

от скачането от височина,  умишлените подпалвания, умишлено причинените прободни и 

порезни наранявания, умишлените отравяния с химически вещества и отравянията с 

медикаменти (7, 8). При опитите за самоубийство съществен и важен рисков фактор е 

наличието на психично заболяване или разстройство в нормалното психично състояние на 

жертвите, което може да се яви отключващ момент за предприемане на такова действие, като 

различните автори дават различно процентно съотношение за наличие на такова заболяване, 

вариращо между 45% до 90% при различните проучвания (9, 10, 11). Съществен рисков фактор 

за увеличаване на опитите за самоубийство е и воденето на начин на живот, свързан с постоянна 

миграция и  усамотяване (12). Съществено в генезата на пакта на самоубийство е формирането 

на своеобразна връзка между участниците, със създаване на т. нар. „инкапсулирана единица”, 

изразяваща се в система за социална подкрепа между участниците в нея (13). Анализът на 

литературата показва, че са изключително рядки /единични/ случаите на двоен суицид, 

извършен от близки роднини с еднакъв пол, като първият описан такъв е през 2009 г. (14). 

Случаите на самоубийства на две и повече лица с използване на повече от един метод за 

осъществяване на деянието, винаги е представлявало трудност в експертната практика, особено 

що се касае до въпроса да се определи рода на смъртта - убийство или самоубийство. 

Вероятността от това даден случай да бъде неправилно разследван и сгрешен винаги стои на 

дневен ред, като това би довело до объркване на органите на правораздаването. Поради тази 

причина съдебният лекар винаги трябва внимателно да анализира всички данни от огледа на 

местопроизшествието, данните от процесуално- следствените действия, аутопсионната находка 

и допълнителните изследвания, и да се съобразява с възможността даден случай на комплексно 

самоубийство с повече от един участник да се окаже именно убийство (15). В конкретния 

случай анализът на всички доказателства на местопроизшествието, наличните 

видовоспецифични белези на настъпилата смърт /наличие на странгулационни бразди/, 

наличието на характерни адаптивни порезни рани при един от труповете, липсата на други 

травматични увреждания по тях, в това число и защитни наранявания, липсата на патологични 
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увреждания, които да бъдат причина за смъртта, както и негативните резултати от 

токсикологичните анализи потвърждават причината за смъртта и рода на смъртта. Съществен 

фактор, затрудняващ експертите е трупното разложение, което в изключително голяма степен 

заличава морфологичните находки, а също и налични евентуални травматични увреждания по 

труповете. 

Заключение: 

Двойните самоубийства представляват съществен интерес в съдебномедицинската 

експертна дейност. При такива случаи експертите трябва да направят изчерпателно, всестранно 

и детайлно изследване на всички данни, касаещи случая, за да дадат обективно становище за 

причината и рода на смъртта. Представеният от нас случай представлява казуистика от гледна 

точка на съвкупността от редица фактори- вида на участниците в този акт на двойно 

самоубийство, начина на извършване на деянието (16), съчетанието на повече от един метод за 

суицид и наличието на напреднало трупно разложение, което в значителна степен заличава 

редица морфологични находки по телата и затруднява определянето на причината за смъртта. 

Този случай би могъл да спомогне за предотвратяването на опитите за самоубийство, които 

представляват важен обществен здравен проблем, като този клиничен случай детайлно внася 

светлина върху основните аспекти на този вид самоубийства. В литературата има описани само 

единични случаи на групови самоубийства, касаещи близки роднини (17), а още по- рядко са 

случаите на двойно самоубийство, извършено от братя. 
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