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ÏÐÎÌßÍÀÒÀ ÍÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈß ÏÎË Â 
ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈßÒÀ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÑÚÄ ÏÎ 

ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ ×ÎÂÅÊÀ È ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÑÚÄ

Âåëèíà Òîäîðîâà*

Тази ста тия раз глеж да въз мож ни те от го во ри на въпро са: 
„Допустимо ли е и при как ви пред постав ки съ дът да до пус не по 
ре да на Закона за граж дан ска та ре гистра ция про мя на на дан ни те 
в съста ве ни те ак то ве за граж дан ско състояние на мо ли тел, кой то 
твър ди, че е тран с сек су ален?“.

На то зи въпрос тряб ва да от го во ри Общото събра ние на 
Гражданската ко ле гия на Върховния ка са ционен съд по т. д. 
№ 2/2020 г. Повод за обра зу ва не на тъл ку ва тел но то де ло е кон-
ста ти ра но то в Определение № 86/27.04.2020 г. на ВКС, IV г. о., 
про ти во ре чие меж ду Решение № 119/14.02.2019 г. по гр. д. 
№ 4104/17 г. на ВКС, III г. о., и оста на ла та прак ти ка на ВКС по 
то зи въпрос.

В постоян на та си прак ти ка ВКС да ва по ло жи те лен от го вор 
на въпро са за до пусти мост та на про мя на та на граж дан ския пол, 
ка то раз ви ва раз би ра не то си за не об хо ди ми те за то ва пред постав-
ки.1 Единствено в ре ше ние № 119/14.02.2019 г. на ВКС, III г. о., 
се застъп ва обрат но то ста но ви ще с мо ти ви, пря ко заим ст ва ни от 
Решение № 13/27.07.2018 г. по к. д. № 3/2018 г., в което 
Конституционният съд (КС) приема, че Конвенцията на Съвета 
на Европа за пре вен ция и бор ба с на си лието над же ни и до маш но-
то на си лие не съ от ветст ва на бъл гар ска та Конституция.

Тази ста тия пред ла га ар гу мен ти про тив мо ти ви те на ре ше-
ние № 119/2019 г. на ВКС, III г. о., и в под кре па на по ло жи тел ния 
от го вор на въпро са, поста вен по тъл ку ва тел но то де ло. Накратко е 

* Доцент, док тор по пра во, Институт за дър жа ва та и пра во то, БАН.
1 Вж. Изследване на съ деб на та прак ти ка за пе риода 2000–2014 г. В: Смяна на 

по ла на транс- и ин тер сек су ал ни хо ра в България. Изследване на прав на та рам-
ка и съ деб на та прак ти ка и стра те гия за по добря ва не то им. С.: Фондация 
„Ресурсен Център Билитис“ и Адвокатско съд ру жие Грозев – Добрева, 2015. 
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пред ста ве но раз ви тието на по ня тието за пол, как то и на свър за на-
та тер ми но ло гия, които след ват от про ме ни те в наука та и со циал-
ни те от но ше ния. Изводът е, че на ос но ва та на биоло гич но то по-
ня тие за пол се фор ми ра по ня тието за по ло ва иден тич ност, 
което об хва ща и обо га тя ва зна че нието на по ла в биоло гич ния му 
сми съл. Проследяват се ос нов ни те ха рак те ристи ки на про мя на та 
в по ла. Извеждат се две те прав ни зна че ния на по ла – за иден тич-
ност та на ли це то, чрез кон сти ту тив на та ро ля на граж дан ска та ре-
гистра ция, но и ка то ма те риал ноправ на пред постав ка за упраж ня-
ва не на пра ва и за дъл же ния, свър за ни с по ла. Като се изпол з ват 
ар гу мен ти от клю чо ви ре ше ния на Европейския съд по пра ва та на 
чо ве ка (ЕСПЧ), но и на бъл гар ския Конституционен съд, се обос-
но ва ва те за та, че по ло ва та иден тич ност е ос но вен еле мент на за-
щи те но то пра во на ли чен жи вот. Оттук се пра ви из водът, че 
забра на та за про мя на на по ла е не до пусти ма от Конституцията 
на ме са в непри кос но ве ност та на лич ния жи вот, но и непро пор-
ционал на огра ни чи тел на мяр ка по сми съ ла на чл. 8, § 2 от 
Европейската кон вен ция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов-
ни те сво бо ди (ЕКПЧ). Проследена е прак ти ка та на ЕСПЧ по де ла 
на тран с сек су ал ни ли ца след 2000 г., ка то от нея се из веж дат и 
пред постав ки те за до пуска не на про мя на та в граж дан ския пол.

Çà ïîíÿòèåòî “ïîë” è ïðîìÿíàòà íà ïîëà
Съвременното раз би ра не за по ла се фор ми ра под влияние на 

раз ви тието на пси хо ло гията и ме ди ци на та, спо ред които по лът на 
чо ве ка се опре де ля как то от биоло гич ни (ана то мич ни, ге не тич ни 
или хромозомни), та ка и от со циал ни и пси хо ло ги чески фак то ри. 
Социалните и по ве ден чески те науки раз ви ват и по ня тието за по-
ло ва иден тич ност, ка то я опре де лят ка то усе ща не то за се бе си 
ка то мъж или же на. Понятието за по ло ва иден тич ност включ ва 
по ве че от ана то мич на та му опре де ле ност – то включ ва вътреш но-
то поз на ние и външ ния из раз на не чий пол. Доминиращата глед-
на точ ка е, че по ло ва та иден тич ност се на ми ра вътре в ин ди ви да, 
въпре ки че по-но ви те въз гле ди оспор ват то ва пред по ло же ние, ка-
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то приемат, че по ло ва та иден тич ност се съз да ва в кон тек ста на 
взаимо дейст вия, об щест ве ни струк ту ри и кул тур ни очак ва ния.2

Според прин ци пи те на Йогиакарта3 по ло ва та иден тич ност се 
от на ся до дъл бо ко то вътреш но усе ща не и ин ди ви ду ален опит за 
по ла, кой то мо же да съ от ветст ва или да не съ от ветст ва на 
при пи са ния при раж да не то пол, вклю чи тел но лич но то усе ща не 
на тя ло то (което мо же да включ ва, ако е сво бод но из бра но, мо ди-
фи ка ция на те лес ния вид или функ ции чрез ме ди цин ски, хи рур ги-
чески или дру ги средства), и дру го из ра зя ва не на со циал ния пол, 
вклю чи тел но чрез облекло, реч или ма ниери.

Изследванията вър ху по ло ва иден тич ност, която е раз лич-
на от биоло гич ния (анатомичния) пол, раз ви ват тер ми но ло гията в 
област та на по ла, но и раз би ра не то за пра ва та на за сег на ти те хо-
ра.4 Разминаването меж ду ана то мич ния пол и по ло ва та иден тич-
ност се проявя ва в раз лич ни ва риан ти. Те са обе ди не ни от т.нар. 
общ тер мин „транс“. Терминът „транс“ включ ва хо ра та, които 

2 Вж. Martin, С. L., L. Dinella. Gender related development in International 
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001: https://www.
sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gender-identity (по се те на на 
26.12.2020 г.). Същите из след ва ния со чат, че мно го мал ка гру па де ца – око ло 
2–5 % от на се ле нието, раз ви ват чув ст во за по ло ва иден тич ност, което не съ от-
ветст ва на биоло гич ния им пол. Тези де ца с по ве де ние, обоз на че но ка то раз-
стройст во на по ло ва та иден тич ност, из ра зя ват диском форт със соб ст ве ния си 
пол, же ла ят да бъ дат от дру гия пол и се включ ват в по ве де ние, ти пич но за дру-
гия пол.

3 Принципите на Йогиакарта са из ра бо те ни през 2006 г. и до пъл не ни през 
2017 г. от 29 ува жа ва ни ек спер ти по пра ва та на чо ве ка, които при ла гат меж ду-
на род но то пра во по пра ва та на чо ве ка по от но ше ние на сек су ал на та ориен та ция 
и по ло ва та иден тич ност: The Yogyakarta Principles. Principles on the application 
of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity, 
2007, https://data.unaids.org/pub/manual/2007/070517_yogyakarta_principles_en.
pdf, вж. съ що и Yogyakarta Principles Plus 10: http://yogyakartaprinciples.org/
preamble-yp10/ (по се те ни на 10.12.2020 г.).

4 Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards full 
equality. EU Commission, DG Justice and Consumers. June 2020, 27–28. Trans and 
intersex equality rights in Europe – a comparative analysis. European Commission’s 
Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field, 2018, с. 34 и сл., достъп-
на на: https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi les/trans_and_intersex_equality_rights.pdf 

Вж. съ що: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/
gender-defi nitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11, как-
то и: Living Free and Equal. What States are Doing to Tackle Violence and 
Discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People. 
UN, 2016 (по се те ни на 12.12.2020 г.).
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имат по ло ва иден тич ност и/ или по ло во из ра зя ва не, което е раз-
лич но от при пи са ния им при раж да не то пол. Терминът е общ и 
включ ва, без да огра ни ча ва: мъ же и же ни с ми нал пре ход меж ду 
по ло ве те и хо ра, които се опре де лят ка то тран с сек су ал ни (които 
пред приемат про цес на пъ лен ме ди цин ски пре ход, же лаей ки да 
приспо со бят те лес ни те си ха рак те ристи ки към вътреш но то си 
усе ща не за по ло ва принадлежност), и дру ги тран спо ло ви ли ца 
(transgender), които не са про ве ли те лес ни мо ди фи ка ции и които 
из ра зя ват своя со циален пол чрез външ ни прояви или чрез те лес-
ни про ме ни, вклю чи тел но (но не непременно) пре ми на ва щи през 
мно гократ ни хи рур ги чески опе ра ции.5, 6

Особена ва риант ност в по ла се иден ти фи ци ра при ин тер сек-
су ал ни те ли ца, които се раж дат с двус мисле ни ге ни та лии или с 
ге ни та лии, които не съ от ветст ват на ге не тич ния им пол. Пробле-
мите, които по раж да ин тер сек су ал ност та, са по-раз лич ни, ма кар 
и близ ки до те зи, по ро де ни от състоянието на тран с сек су ал ност, 
но не са пред мет на та зи ста тия.7

Медицинското по ня тие за тран с сек су ал ност та се ха рак те ри-
зи ра с пре ход от па то ло ги за цията на тран с сек су ал ност та към 
де па то ло ги за цията ѝ през послед ни те го ди ни (пре ход от ме ди-
цин ски под ход към под ход, ос но ван на пра ва та8).9 През 70-те – 
80-те го ди ни на ми на лия век тран с сек су ал ност та е опре де ле на ка-
то бо лест – „син д ром на по ло ва дис фо рия“ – от Американската 
пси хиатрич на асо циация (АПА), която все още под дър жа то ва 

5 Вж. по ве че в: Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative 
analysis, с. 34.

6 Вж. още на: https://www.issm.info/sexual-health-qa/what-is-the-difference-
between-transsexual-and-transgender/(по се те на на 12.12.20 г.)

7 Вж. по ве че в: Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative 
analysis, с. 34; Commissioner for Human Rights of the Council of Europe (2015), 
Human rights and intersex people: Issue paper, CoE, p. 13; Holzer, Lena (2018), 
ILGA-Europe.

8 Аналогията с но ва та па ра диг ма, в която раз глеж да ме пра ва та на хо ра та с 
увреж да ния, се об съж да в ли те ра ту ра та. 

9 Вж. по ве че в: Theilen, J. T. Depathologisation of Transgenderism and 
International Human Rights Law. – Human Rights Law Review, 2014, Vol. 14, 327–
342; Борисова, Я. Смяната на по ла – пра во на бол ния или пре тен ция на раз лич-
ния?, https://www.challengingthelaw.com/biopravo/smiana-na-pola-2/(по се те на на 
10.12.2020 г.).
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по ня тие в своя Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5), ре ви зия от 2013 г. 10

Световната здрав на ор га ни за ция (СЗО) съ що пър во на чал но 
приема ме ди цин ския под ход към тран с сек су ал ност та, ка то в 
Международната кла си фи ка ция на бо лести те (МКБ), 10-а ре ви-
зия, я кла си фи ци ра в главата за ум ст ве но здра ве, но ка то на ру ше-
ние на по ло ва та иден тич ност (Gender Identity Disorders), за раз ли-
ка от АПА.11 През 2019 г. СЗО приема но ва та, 11-а ре ви зия на 
МКБ, в си ла от 2021 г., в която тран с сек су ал ност та е из ве де на от 
главата за ум ст ве но здра ве и е поста ве на в но ва гла ва: „Състояния, 
за ся га щи сек су ал но то здра ве“, в която се включ ват две но ви ка те-
го рии – Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood (GIAA) 
и Gender Incongruence of Childhood (GIC) (по ло во не съ от ветст вие 
на юно ши те и въз раст ни те и по ло во не съ от ветст вие на 
детството).12

Съвременното раз би ра не за по ла, спо ред което в рам ки те на 
би нар но то по ня тие за пол са въз мож ни ва риан ти на по ло ва та 
опре де ле ност, вклю чи тел но пре ход от еди ния пол към дру гия, 
как то и не опре де ле ност на по ла (интерсексуалност), се спо де ля 
от ЕСПЧ – Van Kück v. Germany, 2003, § 49–52, от Федералния 
конституционен съд на Германия (ФКСГ)13, но и от съ ди ли ща та в 
България.

10 Според Американската пси хиатрич на асо циация „ня кои хо ра, които са 
тран с сек су ал ни, ще изпи тат „дис фо рия на по ла“, която се от на ся до пси хо ло ги-
чески дистрес, кой то е ре зул тат от не съ от ветст вие меж ду опре де ле ния при раж-
да не то пол и иден тич ност та на по ла. Въпреки че по ло ва та дис фо рия често за-
поч ва в дет ска въз раст, ня кои хо ра мо же да я изпи тат ед ва след пу бер те та или 
мно го по-къс но“. Посочени са и сим п то ми те на състоянието. Вж. по ве че на: 
https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-
dysphoria (по се те на на 3.01.2021 г.)

11 На: https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F64), code F64.0 : Транссек-
суализъм: желание да жи веете и да бъ де те приети за член на про ти во по лож ния 
пол, обик но ве но прид ру же но от чув ст во на диском форт или не под хо дя щост на 
ана то мич ния пол на чо ве ка, и же ла ние за опе ра ция и хор мо нал но ле че ние, за да 
напра ви тя ло то въз мож но най-сход но с пред по чи та ния от не го пол (по се те на на 
27.12.2020 г.).

12 Вж. по ве че на: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/
gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-the-context-of-
icd-11 (по се те на на 3.01.2021 г.).

13 Вж. Решение 147, 1 на Първи Сенат от 10.10.2017 г. В: Избрани ре ше ния на 
Федералния кон сти ту ционен съд на ФР Германия. С.: Издание на Фондация 



47Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2021

Следвайки гор ни те по ня тия, под състояние на тран с сек су-
ал ност раз би ра ме ли це с по ло ва иден тич ност, раз лич на от биоло-
 гич ния му пол, впи сан в ак та за раж да не, което же лае да про ме ни 
граж дан ския си пол в съ от ветст вие с по ло ва та си иден тич ност. 
Транссексуалността е състояние на пре одо ля ва не на по ло во то не-
съ от ветст вие на лич ност та за пре ход към дру гия, а не към не опре-
де лен пол. Промяната в дан ни те за по ла на та ко ва ли це в ак та за 
раж да не оз на ча ва прав но приз на ва не на про мя на та в по ла и при-
да ва не на прав но зна че ние на но вия пол при състояние на тран с-
сек су ал ност. Под юри ди ческо приз на ва не на по ла раз би ра ме про-
мя на та на впи са ния в ак та за раж да не пол в ре зул тат на уста но ве-
но от съ да състояние на тран с сек су ал ност на ли це то.

Çà ñîöèàëíèÿ, ìåäèöèíñêèÿ è þðèäè÷åñêèÿ 
ïðåõîä â ïîëà

Под пре ход в по ла тряб ва да раз би ра ме пред приетия от ли це-
то про цес да жи вее – публич но или част но, спо ред пред по чи та-
ния си со циален или пси хо ло ги чески пол. Няма опи са ние за то зи 
пре ход, което да е об що за всич ки ли ца. Вместо то ва ин ди ви ду ал-
ният про цес на пре ход мо же (без да е задължително) да бъ де со-
циален, пра вен, про фе сиона лен, ме ди цин ски или се меен. Когато 
ли це то ре ши да пред приеме ме ди цин ски пре ход, ста ва въпрос за 
достъп до ле че ние, опре де ле но ка то по ло во пот вър ж да ва що ле че-
ние, вклю чи тел но (но не изискуемо) по ло во пот вър ж да ва ща хи-
рур гия (исто ри чески поз на та ка то sex reassignment surgery – опе-
ра ция за про мя на на по ла).14

В България про мя на та на те лес ния пол е ме ди цин ски въз-
мож на и е уре де на в Наредба № 6/24.08.2015 г. за ут вър ж да ва не 
на ме ди цин ския стан дарт „Пластично-въз ста но ви тел на и есте-
тич на хи рур гия“, в т. 5 – „Категоризация и опи са ние на хи рур гич-
ни те опе ра ции в област та на пластич но-въз ста но ви тел на та и есте-
тич на хи рур гия“, къ де то сред опе ра циите с го лям обем и слож-

„Конрад Аденауер“ и Университетско из да тел ст во „Св. Климент Охридски“, 
2019, 166–167, достъп но и на: https://www.kas.de/documents/252038/4521287/Lan
dmark+Decisions+of+the+Federal+Constitutional+Court+bulgarisch.pdf/5d36a5bb-
ba8c-7b8c-6d29-8ff33aa3f686?t=1559564768076.

14 Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis, 35–36.
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ност, „го ля ма“ хи рур гия, в т. 5.3.1.31 са по со че ни и „опе ра ции за 
смя на на по ла“.

В за ко но да тел ст во то и съ деб на та прак ти ка в Европейския 
съ юз (ЕС) пре ми на ва не то през по ло во пот вър ж да ва не (gender 
confi rmation или affi rmative treatment) се раз би ра ка то за вър ш ва не 
на про це са на gender reassignment.15 За прав но приз на ва не на но-
вия пол (legal gender reassignment, LGR) го во рим при послед ва ла 
про мя на в пър во на чал но впи са ния пол за це ли те на граж дан ска та 
ре гистра ция на фи зи чески те ли ца.

През 2019 г. в ЕС се про веж дат две ма щаб ни из след ва ния на 
трансхо ра та, вклю чи тел но чрез ко ли чест ве ни и ка чест ве ни со-
циоло ги чески про уч ва ния на лич ни те им пре жи вя ва ния и опит. 
Едното е по по ръч ка на Европейската ко ми сия, в изпъл не ние на 
пла на ѝ да приеме ця лост на по ли ти ка в та зи област.16 То се фо ку-
си ра вър ху по ло же нието и опи та на трансхо ра та в област та на 
обра зо ва нието, тру до ва та заетост и по-къ сен жи вот, как то и вър-
ху опи та им от про це ду ри те за приз на ва не то на за кон ния пол 
(LGR) и от „из ли за не то“ от при пи са ния им при раж да не то пол. 
Второто из след ва не е про ве де но от Агенцията на ЕС за ос нов ни-
те пра ва (FRA) и об хва ща LGBTI хо ра та в ЕС.17 Данните от про-
уч ва не то на FRA напри мер по каз ват, че в ЕС-28 ка то ця ло по ве-
че то трансин ди ви ди осъз на ват, че по лът им не съв па да с опре де-
ле ния при раж да не то, към 18-го диш на въз раст. Участници в из-
след ва не то на Европейската ко ми сия спо де лят, че са по тиска ли 
чув ст ва та си към своята по ло ва иден тич ност и са за ба вя ли по каз-
ва не то на иден тич ност та си де се ти ле тия, а не го ди ни, по ра ди сил-
ния им страх от се мей но от хвър ля не или за гу ба на ра бо та. 
Изтъква се още, че проява та на иден тич ност та неви на ги е въпрос 
на из бор. Много трансхо ра са би ли при ну де ни да раз крият своята 
по ло ва иден тич ност, осо бе но на об щест ве ни места ка то по щен-
ски стан ции, банки, кметст во, места за изпи ти, ба ро ве и на вся ко 

15 Вж. Решение на Съда на ЕС v. S and Cornwall County Council [1996] 2 
CMLR 247, [20].19.

16 Вж. Legal gender recognition in the EU: the journeys of trans people towards 
full equality (2020), 18–20. 

17 Резултатите от то ва из след ва не още не са публи ку ва ни, но от части са ре фе-
ри ра ни в из да нието на ЕК Legal gender recognition in the EU. 
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дру го място, къ де то се изиск ва ли чен до ку мент. Някои участ ни ци 
са се стра ху ва ли да бъ дат възприема ни ка то „транс“ публич но – 
по ра ди риска от тран с фоб ско на си лие или дру ги враж деб ни ре ак-
ции. Двете из след ва ния пре доста вят оби лен до ка за тел ст вен ма те-
риал за по ло же нието на трансхо ра та и пра вят въз мож но то да бъ-
де раз бра но от дру ги те до ри и ко га то лип с ва ли чен опит от об щу-
ва не с тях.18

Тези из след ва ния пот вър ж да ват, че при трансхо ра та по ло ва-
та иден тич ност е опре де ля ща за лич носто ва та иден тич ност и хар-
мо ни чен жи вот. Вътрешното усе ща не за по ло ва при над леж ност 
над мог ва биоло гич ни те по ло ви мар ке ри. Поради то ва, ко га то 
употре бя ва ме по ня тията „по ло ва са моиден ти фи ка ция“ или „по-
ло во са мо опре де ле ние“, раз би ра не то ни е, че опре де лящ за тях е 
не тол ко ва во ле вият ком по нент, а външ ният из раз на вътреш но 
пре жи вя ва на та по ло ва иден тич ност. А от но ше нието меж ду 
биоло  ги чен пол и по ло ва иден тич ност се очер та ва ка то част към 
ця ло – опре де ля ща за раз ви тието и изя ва та на лич ност та е по ло-
ва та иден тич ност, която се из граж да на ос но ва та на биоло гич ния 
пол, но мо же и да не съв па да с не го. Независимо от биоло гич ния 
си пол чо ве к жи вее с вътреш но при съ ща та си по ло ва иден тич-
ност и ува же нието към достойн ст во то на чо ве ка, което е в ос но-
ва та на прав но приз на ти те и га ран ти ра ни пра ва, по ра ди то ва 
изиск ва прав но приз на ва не на при до би тия пол.

В то зи кон текст на въпро са, поста вен в разпо реж да не то 
на пред се да те ля на ВКС за обра зу ва не на т. д. № 2/2020 г., да-
ли е до пусти мо по ре да на Закона за граж дан ска та ре гистра-
ция да се про ме нят дан ни те в съста ве ни ак то ве за граж дан ско 
състояние при тран с сек су ал ност, от го ва ря ме ут вър ди тел но.

Поддържам прието то в пър ва та гру па ре ше ния 
(Р. № 205/05.01.2017 г. по гр. д. № 2180/2016 г. на ВКС, III г. о.; 
Р. № 16/30.05.2017 г. по гр. д. № 2316/2016 г. на ВКС, IV г. о.; 
Р. № 285/05.07.2019 г. по гр. д. № 1417/2018 г. на ВКС, IV г. о.; 
Р. № 245/08.11.2019 по гр. д. № 4454/2018 г. на ВКС, IV г. о.; 

18 Вж. из след ва не на опи та и оценки те на ЛГБТИ об щ ност та в България на: 
https://bilitis.org/wp-content/uploads/2020/11/BrinkItOn-Online-LGBTI-
Survey-2020_Web.pdf (по се те на на 4.01.2021 г.).
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Р. № 142/28.06.2019 г. по гр. д. 3826/2018 г. на ВКС, IV г. о.), ци-
ти ра ни в разпо реж да не то на пред се да те ля на ВКС от 9.07.2020 г. 
Искане за про мя на на дан ни те в съста ве ни ак то ве за граж дан ско 
състояние (АГС) при тран с сек су ал ност е до пусти мо по ре да на 
глава трета, раз дел VIII от Закона за граж дан ска та ре гистра ция 
(ЗГР). Промяна мо же да се до пус не по от но ше ние на впи са ни те 
дан ни за пол и име на мо ли тел, кой то твър ди, че е тран с сек су-
ален. Поддържаме из ло же ни те в го ре по со че ни те ре ше ния мо ти-
ви, които мо же да бъ дат до пъл не ни и със след ни те ар гу мен ти.

Законодателството до пуска, без да има из рич на уред ба, че 
по лът, впи сан в ак та за раж да не, мо же да бъ де про ме нен. Това 
след ва от за дъл же нието на граж да ни те да поискат про мя на в лич-
ни те им до ку мен ти, ако по лът им е про ме нен (чл. 9, ал. 1 от 
Закона за бъл гар ски те лич ни до ку мен ти, чл. 20, т. 619 и чл. 22, 
ал. 6, т. 520 от Правилника за из да ва не на бъл гар ски лич ни доку-
менти), и осо бе но от въ веж да не то през 2015 г. на до пъл не ние към 
ле гал ния тер мин „пол“ в § 1, т. 17 от ДР на Закона за за щи та от 
дискри ми на ция (ЗЗДискр), спо ред което „приз на кът „пол“ по 
чл. 4, ал. 1 включ ва и слу чаите на про мя на на по ла“.

Не приема ме тъл ку ва не то на го ре по со че ни те разпо ред би в 
Решение № 119/2019 г. на ВКС, III г. о. Според мно зин ст во то от 
съста ва, поста но вил то ва ре ше ние, разпо ред би те имат за цел да 
пре доста вят за щи та от дискри ми на ция са мо и един ст ве но на чуж-
ди те граж да ни, които са про ме ни ли по ла си и се на ми рат на те ри-
то рията на Република България, как то и да се улес ни из да ва не то 
на лич ни до ку мен ти на та ки ва граж да ни. Според то ва тъл ку ва не 
бъл гар ският за ко но да тел е уре дил не рав но от на ся не по приз на ка 
„граж дан ст во“. Този из вод про ти во ре чи на Конституцията (чл. 6, 
ал. 2 във вр. с чл. 26, ал. 2 КРБ) и на чл. 4 ЗЗДискр.

Промяна в дан ни те за граж дан ско състояние на ли ца та в 
съста ве ни АГС се из вър ш ва, след ка то съ от вет ният факт (бе лег 
на граж дан ско то състояние) бъ де уста но вен по съ де бен или ад ми-
нистра ти вен ред (чл. 73 ЗГР). Промяна на име то на ти ту ля ря (с 
из клю че ние на из рич но пред ви де ни те в за ко на слу чаи на про мя на 

19 С но ва ре дак ция от 2018 г. 
20 С но ва ре дак ция от 2018 г. 
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по ад ми нистра ти вен ред), на да ти те на раж да не, брак или смърт и 
по ла се из вър ш ва са мо по съ де бен ред (чл. 73 във вр. с чл. 76, 
ал. 5 ЗГР). Докато за про мя на та на вся ка от състав ни те части на 
име то на ли це то ЗГР е съз дал спе циал но произ вод ст во (чл. 19, 
ал. 1 ЗГР), за дру ги те дан ни та ко ва лип с ва. В прак ти ка та е прието, 
че про це су ал ният ред за уста но вя ва не на но во настъ пи ли фак ти е 
ох ра ни тел но то произ вод ст во по глава пет де се та на ГПК – 
„Установяване на фак ти“. По ре да на чл. 542, ал. 1 и сл. ГПК ли-
це то, което чер пи пра ва от твър де ния факт, с мол ба до ра йон ния 
съд мо же да поиска уста но вя ва не то на под ле жа щия на удосто ве-
ря ва не факт. По съ щия ред и със съ щи те после ди ци мо же да се 
попра вят греш ки в АГС, ко га то за кон не пред виж да друг ред за 
попра вя не то им (чл. 547 ГПК). В под кре па на то ва раз би ра не е и 
разпо ред ба та на чл. 19, ал. 2 ЗГР, която препра ща към глава 
петдесета, ко га то ли це то же лае да про ме ни име то си след при до-
би ва не на бъл гар ско граж дан ст во. Изводът е, че про мя на във ве че 
впи са ни дан ни в АГС е до пусти ма с оглед на тях на та ак ту али-
за ция.

Очевидно е, че дейст ва що то за ко но да тел ст во не съз да ва 
преч ки дан ни те за по ла на ли це то, впи са ни във ве че съста вен 
АГС, да бъ дат про ме не ни при състояние на тран с сек су ал ност.

Çà ïðàâíîòî çíà÷åíèå íà ïîëà
Европейското пра во не съ дър жа де фи ни ции на по ня тията 

„пол“, „со циален пол“ (gender) и „тран спо лов“ (transgender). В ня-
кои евро пейски дър жа ви са приети ле гал ни опре де ле ния на по ня-
тията „пол“ и „со циален пол“ най-ве че с цел забра на за дискри-
ми на ция по то зи приз нак.21

Със съ ща та цел и Конституцията на Република България 
(КРБ) употре бя ва тер ми на „пол“ (чл. 6, ал. 2). Полът в би нар но то 
му раз би ра не (мъж ки – женски) е ма те риал ноправ на пред постав-
ка за сключ ва не на граж дан ски брак (чл. 46, ал. 1 КРБ и чл. 5 от 
Семейния ко декс – СК) и закри ла та на майчин ст во то (чл. 14 КРБ) 

21 Вж. по ве че в: A comparative analysis of gender equality law in Europe (2019). 
На: https://www.equalitylaw.eu/downloads/5119-a-comparative-analysis-of-gender-
equality-law-in-europe-2019-1-35-mb.
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и тру до воправ на и оси гу ри тел ноправ на за щи та на майка та с 
оглед на де те род на та ѝ функция. Полът опре де ля и участието на 
ро ди те ли те в произ хо да на де те то, как то и ро ди тел ско то им ка-
чест во. Особено е зна че нието на по ла и за за щи та та от до маш но 
на си лие и на си лие, ос но ва но на по ла.22 Извън зна че нието за въз-
ник ва не то на опре де ле ни пра ва и за дъл же ния (по ло во опре де ле-
ни права) по ло ва та при над леж ност има зна че ние и за со циал ния 
жи вот на ли це то. Тя опре де ля до го ля ма сте пен как хо ра та се 
обръ щат по меж ду си или как от го ва рят на очак ва нията към външ-
ния си вид, по ве де ние, изпъл не ние на со циал ни ро ли и пр.23

Упражняването на по ло во опре де ле ни те пра ва, но и со циал-
ният и лич ният жи вот за ви сят от фик си ра ния в АГС граж дан ски 
пол на ли це то. Регистрацията на по ла е дру гият аспект на прав но-
то зна че ние на по ла. Лицето участ ва в прав ни те от но ше ния чрез 
по ла си, впи сан чрез граж дан ска та ре гистра ция на фи зи чески те 
ли ца, тъй ка то по лът е един от за ко но уста но ве ни те бе ле зи на 
граж дан ско то състояние на фи зи чески те ли ца, за които се съ би-
рат дан ни за це ли те на граж дан ска та ре гистра ция (чл. 1, ал. 3, 5 
и 8 ЗГР).

Полът, опре де лен спо ред външ ни те по ло ви ор га ни на де те-
то, се впис ва в ак та за раж да не (чл. 45, ал. 1, т. 8 ЗГР). Вписаният 
в ак та за раж да не пол е граж дан ският (юридическият) пол на ли-
це то. Гражданският пол на ли це то, бъл гар ски граж да нин, има 
зна че ние за опре де ля не на ба щи но то и фа мил но то му име (чл. 9, 
ал. 1–3, чл. 13 и чл. 14, ал. 1 ЗГР) и на един ния му граж дан ски но-
мер (чл. 11, ал. 2 ЗГР и чл. 111, ал. 2, т. 2 от Наредбата по чл. 113, 
ал. 1 ЗГР). Полът е сред бе ле зи те (признаците), които опре де лят 
са мо лич ност та на ли ца та, на ред с име то, да та та на раж да не, граж-
дан ст во то и един ния граж дан ски но мер (чл. 5, т. 1 и чл. 8 ЗГР). 

22 Известен е фе ми нист кият де бат „за“ и „про тив“ пра ва та на тран спо ло ви те 
ли ца с оглед на за щи та та на же ни те от на си лие и от над мо щието на мъ же те (в 
слу чая на трансжените). Дебатът об хва ща и те ми ка то до пуска не то на тран с же-
ни те в т.нар. за щи те ни за же ни простран ст ва – събле кал ни, тоалет ни, зат во ри, 
но и в спор т ни състе за ния. Вж. по ве че в Price, C. Women’s Spaces, Women’s 
Rights: Feminism and the Transgender Rights Movement. – Marq. L. Rev., 2020, 
Vol. 102, p. 1509, на: https://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol103/iss4/7 и др. 

23 Вж. съ що то в Решение № 147, 1 на Първи сенат на ФКСГ от 10.10.2017 г., 
т. 1, б. „б“.
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Изводът е, че впис ва не то на по ла в АГС е рав но сил но на фор ми-
ра не на иден тич ност та на ли це то и на нейно то из ра зя ва не. То 
опре де ля по ло же нието на ли це то в прав ния ред и достъ па му до 
по ло во опре де ле ни те пра ва.

Въпросите са два. Първият – до кол ко в хи по те за на не съв па-
да не на по ло ва та иден тич ност с впи са ния пол на ли це то тряб ва да 
се пре доста ви прав на въз мож ност за про мя на на впи са ния пол. И 
вто рият – да ли про мя на та на граж дан ския пол би застра ши ла пра-
ва та и за дъл же нията, които пра во то пре доста вя във връз ка с по ла, 
да ли би съз да ла прав на не си гур ност. Това са раз лич ни въпро си. 
Смесването им в мо ти ви те на Решение № 119/2019 г. на ВКС, 
III г. о., во ди до из во ди, които про ти во ре чат на бъл гар ска та 
Конституция, но и на ЕКПЧ, респ. на прак ти ка та на ЕСПЧ.

Тезата, която ще за щи тя в та зи ста тия, е, че, пър во, по ло ва та 
иден тич ност е еле мент от за щи те но то от чл. 32, ал. 1 от Кон-
ституцията пра во на непри кос но ве ност на лич ния жи вот. Второ, 
тъй ка то им пе ра тив на та ре гистра ция на граж дан ския пол има 
фор ми ра що зна че ние за иден тич ност та на лич ност та, забра на та 
или не въз мож ност та за прав на про мя на на по ла, ко га то по ло ва та 
иден тич ност не съв па да с впи са ния биоло ги чен пол, пред ставля-
ва не за кон на на ме са в упраж ня ва не то на то ва пра во. Това е ос-
нов на та те за в от го вор на поста ве ни те за тъл ку ва не въпро си.

По то ва зна че ние на по ла се во ди де бат в евро пейска та прав-
на и ак ти вист ка ли те ра ту ра. Приема се, че на ча ло то е поста ве но в 
прак ти ка та на ФКСГ. Например в Решение 147, 1 на Първи сенат 
от 10.10.2017 г. съ дът приз на ва, че наисти на впис ва не то на 
граж дан ско то състояние при до би ва са мостоятел но спе ци фич-
но зна че ние за по ло ва та иден тич ност един ст ве но за що то пра-
во то на граж дан ско състояние изоб що изиск ва пре доста вя не на 
све де ния за по ло ва та при над леж ност. Ако то ва не бе ше та ка, 
ня ма ше да има и спе ци фич на запла ха за раз ви тието и съх ра ня ва-
не то на лич ност та, тъй ка то конкрет на та по ло ва при над леж-
ност на ли це то изоб що не би на ме ри ла из раз от глед на точ ка на 
пра во то на граж дан ско състояние. В то зи слу чай по от но ше ние 
на по ла не би ста ва ло ду ма за въпрос, от зна че ние за пра во то на 
граж дан ско състояние. От об що то пра во на лич ност та не 
произ ти ча пре тен ция за приз на ва не от пра во то на граж дан ско 
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състояние на произ вол ни бе ле зи на иден тич ност, от къс на ти от 
конкрет но то прав но по ло же ние.24

Относно въпро са за по ло ва та при над леж ност ка то ма те-
риал ноправ на пред постав ка за упраж ня ва не на ня кои пра ва и 
за дъл же ния те за та ми, пър во, е, че след ка то граж дан ският пол 
об служ ва прав но то функ циони ра не на ли це то, ако той не мо же да 
се про ме ня, прав на та си гур ност би би ла застра ше на, тъй ка то 
АГС ще отра зя ват не ве рен факт.25 На вто ро място ще по ка жа, че 
огра ни ча ва не то на пра во то на про мя на на по ла при тран с сек су ал-
ност е непро пор ционал на мяр ка в изпъл не ние на за дъл же нията на 
дър жа ва та по чл. 8 ЕКПЧ, но и съ що та ка про ти во ре чи на за щи та-
та на ос нов ни те пра ва от Конституцията. Законодателят тряб ва 
съ от вет но да уре ди упраж ня ва не то на по ло ви те пра ва при сме нен 
граж дан ски пол.

Ïîëîâàòà èäåíòè÷íîñò êàòî ÷àñò îò 
íåïðèêîñíîâåíîñòòà íà ëè÷íèÿ æèâîò

При лип са на из рич на уред ба на произ вод ст во за про мя на на 
юри ди ческия пол от го во рът на въпро са при как ви пред постав ки 
мо же да се до пус не про мя на във впи са ни те дан ни за пол в АГС 
тряб ва да се тър си във во де щи те кон сти ту цион ни стан дар ти, как-
то и в уста но ве ни те в прак ти ка та на ЕСПЧ раз би ра ния, които са 
клю чо ви в ма те рията за непри кос но ве ност та на лич ния жи вот 
(осо бе но в ре ше нията след 2000 г.). Този из вод е ши ро ко спо де-
лян от бъл гар ски те съ ди ли ща, вклю чи тел но от ВКС, по ра ди ста-
ту та на ЕКПЧ в бъл гар ско то пра во (вж. чл. 5, ал. 4 КРБ). ЕКПЧ, 
стра на по която са всич ки дър жа ви – членки на ЕС, е ин тегри ра на 
в на ционал ния пра вен ред, при ла га се пря ко и с пре дим ст во пред 
на ционал ни те за ко но да тел ни ак то ве, които ѝ про ти во ре чат, и об-
вър з ва на ционал ни те съ ди ли ща и ор га ни те на публич на та власт. 
Същественото е, че тек сто ве те на ЕКПЧ не мо гат да бъ дат раз че-

24 Избрани ре ше ния на Федералния кон сти ту ционен съд на ФР Германия, 
с. 176. 

 Вж. още и в: Holzer, L. For ILGA-Europe. Non-binary Gender Registration 
Models in Europe. Report on third gender marker or no gender marker options, 2018. 

25 По то зи въпрос вж. Ставру, Ст. Въпросът за прав на та ре гу ла ция на смя на-
та на по ла, 2011, на: Предизвикай пра во то! (challengingthelaw.com).
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те ни и при ла га ни из вън тях но то тъл ку ва не в юриспру ден цията на 
ЕСПЧ, което има под чер та но ево лю ти вен ха рак тер.26

За да от хвър ли прав на та въз мож ност за про мя на на граж дан-
ския пол при тран с сек су ал ност в Решение № 119/2019 г., ре ша ва-
щият състав на ВКС, III г. о., тър си ар гу мен ти те си в Консти-
туцията. Цялата кон струк ция на мо ти ви те в то ва ре ше ние се гра-
ди вър ху пре ки заем ки от мо ти ви те на Решение № 13/27.07.2018 г. 
по к. д. № 3/2018 г. Известно е, че в то ва ре ше ние КС из вър ш ва 
пред ва ри те лен кон трол на меж ду на ро ден до го вор – Конвенцията 
на Съвета на Европа за пре вен ция и бор ба с на си лието над же ни и 
до маш но то на си лие, за съ от ветст вието ѝ с Конституцията пре ди 
ра ти фи ка цията ѝ – пра во мо щие по чл. 149, ал. 1, т. 4, предл. пър-
во КРБ. По то ва де ло не е фор му ли ран конкре тен тъл ку ва те лен 
въпрос, ни то диспо зи ти вът на ре ше нието по соч ва конкрет но то 
на ме ре но не съ от ветст вие. Изводът за не съ от ветст вие на Конвен-
цията с Конституцията се гра ди на тъл ку ва не на по ня тие, а не на 
кон сти ту цион на нор ма или прин цип, по ра ди което то ва ре ше ние 
из глеж да ко нюнк тур но и дог ма тич но, а мо ти ви те му не мо гат да 
имат об вър з ва ща си ла за съ деб на та прак ти ка.27 С то ва свое ре ше-
ние КС се от да ле ча ва от тра ди цион но то си кон фор м но тъл ку ва не 
на Конституцията.

По-конкрет но, в мо ти ви те на Решение 119/2019 г. ВКС 
приема, че при лип са та на ле гал на де фи ни ция на по ня тието „пол“ 
кри те рият за „юри ди ческа та му проек ция“ се съ дър жа в Конститу-
цията. Изводът от про ве де но то лин г вистич но, ло ги ческо и исто-
ри ческо тъл ку ва не на чл. 6, ал. 2, чл. 14 и чл. 46, ал. 1 КРБ е, че 
ос нов ният за кон е възприел раз би ра не то за би нар но то съ щест ву-
ва не на чо веш кия вид – по лът се опре де ля са мо с биоло гич ни те 
ха рак те ристи ки на чо ве ка. Биологичният пол е де тер ми ни ран по 
рож де ние, не мо же да бъ де про ме нян и е в ос но ва та на граж дан-
ския пол. В мо ти ви те ко рек т но се от бе ляз ва и съ щест ву ва що то 

26 Решение № 8/2019 г. по к. д. № 4/2019 г.
27 За диску сията вж. Симеонов, В. Същност на тъл ку ва не то по чл. 149, ал. 1, 

т. 1 от Конституцията. Студия Юрис, на: http://web.uni-plovdiv.bg/paunov/
Stidia%20Iuris/broi%201%20-%202015/Viktor%20Simeonov.pdf, как то и ци ти ра-
на та в ста тията ли те ра ту ра.
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про ти во ре чие меж ду тяс но то по ня тие за пол, прието от КС и 
ВКС, и по-ши ро ко то, прието от ЕСПЧ.

Липсата на ле гал на де фи ни ция на по ня тието „пол“ ед ва ли 
со чи на не об хо ди мост от та ка ва, още по ве че на ни во Конституция. 
Според об що употре би мия бъл гар ски език (връз ка с чл. 36, ал. 1 и 
чл. 37, ал. 1 и 2 от Указ № 883 за Прилагане на Закона за нор ма-
тив ни те актове) тер ми нът „пол“ има зна че нието на два та по ла – 
мъж ки и жен ски, биоло гич но при съ щи на чо веш кия вид. В ни то 
един от тек сто ве те на Конституцията оба че ня ма изиск ва не граж-
дан ско то състояние да бъ де уре де но съ образ но биоло гич ния пол 
на ли ца та. Понятието „пол“, употре бе но в чл. 6, ал. 2 КРБ, има за 
цел един ст ве но да пре мах не дискри ми на цията меж ду же ни те и 
мъ же те в съз ву чие с меж ду на род но то пра во по пра ва та на чо ве ка. 
Употребата на ду ми те „мъж“ и „же на“ в чл. 46, ал. 1 КРБ от своя 
стра на уреж да ед на ма те риал ноправ на после ди ца на по ла – 
достъп ност до граж дан ския брак са мо за ли ца от раз ли чен пол. Да 
се пра ви из вод, че от те зи два тек ста (основно) раз би ра ме по ня-
тието на кон сти ту цион ния за ко но да тел от 1991 г. (кой то пък бил 
вдъх но вен от покръст ва не то на бъл га ри те през 864 г. от цар 
Борис I) за по ла ка то биоло гич но и край но де тер ми ни ран, е пре-
си ле но и ко нюнк тур но. Пример за по-ши ро ко то по ня тий но съ-
дър жа ние на тер ми на „пол“ в от кло не ние от „об щоприетия“ му 
сми съл е разпо ред ба та на § 17, т. 1 ДР ЗЗДискр, спо ред която 
„приз на кът „пол“ по чл. 4, ал. 1 включ ва и слу чаите на про мя на 
на по ла“. Така за ко нът е приз нал фак ти ческо то съ щест ву ва не на 
тран с сек су ал ни те ли ца и це ли да ги пред па зи от дискри ми на ция. 
Може да се напра ви и из во дът, че с то ва из ме не ние на ЗЗДискр 
за ко но да те лят раз ши ря ва по ня тието за „пол“, ка то включ ва в не-
го и по ло ва та иден тич ност на ли це то, която е обос но ва ла про мя-
на в граж дан ския пол.

Както ве че от бе ля зах, про мя на та на по ла не оз на ча ва съз да-
ва не то на нов пол из вън мъж кия и жен ския (с из клю че ние на по-
осо бе но то състояние на интерсексуалност). Транссексуалните 
ли ца се стре мят към иден ти фи ка ция с дру гия пол. Така че би нар-
на та кон цеп ция за по ла не вли за в про ти во ре чие с фак та, че съ-
щест ву ват хо ра, които жи веят с усе ща не то за при над леж ност към 



57Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2021

дру гия пол и же ла ят про мя на та на по ла им да бъ де юри ди чески 
приз на та.

Докато ВКС, III г. о., в Решение № 119/2019 г. оста ва на ни во 
пробле ма ти чен по ня тиен ана лиз, кон сти ту цион ни те съ ди ли ща и 
ЕСПЧ раз ви ват прак ти ка та си чрез те ле оло гич но и цен ност но 
нор ма тив но тъл ку ва не. Телеологичният под ход е во дещ за ЕСПЧ 
при тъл ку ва не на нор ми те на ЕКПЧ. Това съз да ва пред ви ди мост 
и си гур ност на пра во по ря дъ ка в рам ки те на ЕКПЧ, при същ на 
прин ци па за вър хо вен ст во то на пра во то. Съдът се ръ ко во ди от за-
щи та та на ин ди ви ду ал ни те пра ва на чо ве ка и под дър жа не и на-
сър ча ва не на иде али те и цен ности те на де мокра тич но то об-
щест во, което пред по ла га плу ра ли зъм, то ле рант ност и ши ро ки 
въз гле ди, ка то ви на ги за поч ва от прин ци па за за щи та на чо веш ко-
то достойн ст во.28

Защитата на достойн ст во то на лич ност та е и кон сти ту ционен 
прин цип (чл. 4, ал. 2 КРБ). Застъпен е ши ро ко в прак ти ка та на 
съвре мен ни те кон сти ту цион ни юрис дик ции, ка то то нът се за да ва 
от ФКСГ, кой то в свои ос но во по ла га щи ре ше ния приема, че Ос-
нов н ият за кон пред ставля ва цен ност но об вър зан ред, кой то 
приз на ва за щи та та на сво бо да та и чо веш ко то достойн ст во ка-
то вър хов на цел на ця ло то пра во (Р., II с., 14.03.1972 г., 2 к. д. 
41/71); По си ла та на Конституцията все ки от де лен граж да нин 
при те жа ва га ран ти ра на лич на сфе ра на жи вот, т.е. не на кър ни-
ма сфе ра на чо веш ка та сво бо да, която е не до се гаема за въз-
дейст вията на ця ла та публич на власт. Закон, кой то би се на ме-
сил в та зи сфе ра, не мо же ни ко га да бъ де част от „кон сти ту-
ционо съ образ ния ред“ и тряб ва да бъ де обя вен за ни що жен. 
(Р., I с., 16.01.1957 г., 1 к. д. 253/56).29 Нещо по ве че, ФКСГ приема, 
че пра во то на чо веш ко достойн ст во има аб со лю тен ха рак тер и не 
тър пи огра ни че ния по ра ди ос но во по ла га що то му зна че ние за 
уста но ве ния кон сти ту ционен ред (Bverf G., 1 BvR 357/05 in 
15/02/2006).

28 Вж. Харис, Д., М. О’Бойл и др. Право на Европейската кон вен ция за пра-
ва та на чо ве ка. С.: Сиела-Норма, 2015, с. 8 и сл.

29 Вж. Избрани ре ше ния на Федералния кон сти ту ционен съд на ФР Германия.
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В прак ти ка та на бъл гар ския Конституционен съд ре ле вант но 
е напри мер Решение № 18/1997 г. по к. д. № 12/1997 г., в което 
КС приема, че ос нов ни кон сти ту цион ни пра ва на граж да ни те са 
произ вод ни имен но от кон сти ту цион ния прин цип на за чи та не на 
лич но то достойн ст во. Подобно посла ние се съ дър жа и в Решение 
№ 2/1998 г. по к. д. № 15/1997 г. Същината на чо веш ко то достойн-
ст во се из веж да в бъл гар ска та кон сти ту цион ноправ на док три на 
та ка: Въпросът за чо веш ко то достойн ст во не е чисто и просто 
мо ра лен въпрос, а при до би ва ек зистен циален ха рак тер, т.е. 
свър зан е със са мо то съ щест ву ва не на ин ди ви да, а пра ва та на 
чо ве ка са най-добри те сред ст ва, изобре те ни ня ко га за не го ва та 
за щи та. По ме та фо рич ния из каз на Хана Аренд чо веш ко то 
достойн ст во не е ни що дру го ос вен пра во то на ин ди ви да да има 
пра ва. А то ва оз на ча ва, че тък мо чо веш ко то достойн ст во е 
крайно то ос но ва ние за ва лид ност та на не на кър ни ми те ин ди ви-
ду ал ни пра ва в съвре мен ния сло жен свят.30

Зачитането на чо веш ко то достойн ст во и чо веш ка та сво бо да 
е в са ма та същ ност на ЕКПЧ, по ра ди което спо ред Съда за щи та 
се да ва на пра во то на тран с сек су ал ни те на лич ност но раз ви тие и 
на фи зи ческа и мо рал на си гур ност (Van Kück v. Germany, 2003, 
§ 69). В по-ран ни те си ре ше ния Съдът из ра зя ва раз би ра не за 
затруд не нията, които изпит ват тран с сек су ал ни те ли ца в раз лич-
ни те сфе ри на жи во та си, а в ця ла та си прак ти ка не из мен но на-
пом ня, че сми съ лът на вся ко пра во е да га ран ти ра спо коен жи вот, 
без на си лие и дискри ми на ция, и включ ва не и участие на ли це то в 
об щест ве ния жи вот, от което се обо га тя ва и ця ло то об щест во. 
Например още в ре ше нието си Rees v. The UK (1986, § 38) ЕСПЧ 
от бе ляз ва: „Транссексуализмът не е но во състояние, но не го ви те 
осо бе ности са иден ти фи ци ра ни и из след ва ни съв сем наско ро. 
Развитието, настъ пи ло в ре зул тат на те зи про уч ва ния, бе ше до го-
ля ма сте пен по пу ля ри зи ра но от ек спер ти в ме ди цин ска та и науч-
на та област, които обър на ха вни ма ние на зна чи тел ни те пробле-
ми, изпит ва ни от за сег на ти те ли ца, и на ме ри ха за въз мож но да ги 
облек чат с по мощ та на ме ди цин ско и хи рур гич но ле че ние“.

30 Близнашки, Г. Общо уче ние за кон сти ту цията. Дисертационен труд за 
при съж да не на науч на сте пен „док тор на науки те“, с. 312. 
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В по-къс на та си прак ти ка ЕСПЧ приема, че по ло ва та иден-
тич ност е част от лич ния жи вот на чо ве ка, която е за щи те на от 
чл. 8 ЕКПЧ.31 В клю чо во то си ре ше ние по де ло то Goodwin v. UK 
Съдът пра ви из вода, че „съглас но чл. 8 от Конвенцията, ко га то 
по ня тието за лич на ав то но мия е ва жен прин цип, кой то ле жи в ос-
но ва та на тъл ку ва не то на нейни те га ран ции, за щи та та се пре-
доста вя на лич на та сфе ра на все ки ин ди вид, вклю чи тел но пра во-
то да се уста но вят под роб ности за тях на та иден тич ност ка то 
ин ди ви ду ал ни чо веш ки съ щест ва“ (курс. мой – В. Т.), че „по ло ва-
та иден тич ност на ли ца та е част от тех ния ли чен жи вот и е ед на 
от ос нов ни те пред постав ки за тях но то са мо опре де ле ние – пра во, 
за щи те но от чл. 8 ЕКПЧ“ (Goodwin v. UK, 2002, § 90–91). В ре ше-
нието си по де ло то Van Kück v. Germany Съдът приема, че „по ня-
тието „ли чен жи вот“ е ши ро ко по ня тие, което не под ле жи на из-
чер па тел но опре де ле ние.32 То об хва ща фи зи ческа та и пси хо ло ги-
ческа та непри кос но ве ност на да де но ли це (...). Понякога мо же да 
об хва не аспек ти на фи зи ческа та и со циал ната иден тич ност на ин-
ди ви да. Елементи ка то напри мер иден ти фи ка ция на по ла, име и 
сек су ал на ориен та ция и сек су ален жи вот по па дат в лич на та сфе-
ра, за щи те на от чл. 8, а (...) по ня тието „лич на ав то но мия“ е ва жен 
прин цип, ле жащ в ос но ва та на тъл ку ва не то на не го ви те га ран-
ции“ (Van Kück v. Germany, 2003, § 69). Същото раз би ра не се раз-
ви ва и в дру ги ре ше ния, осо бе но по де ло то A. P., Garçon, Nicot v. 
France (2015), къ де то Съдът ве че фор му ли ра са мостоятел но пра-
во, за щи те но от чл. 8 ЕКПЧ – пра во то на са мо опре де ле ние, в 
което сво бо да та за опре де ля не на по ло ва та иден тич ност 
(gender identity) е ед ин от най-важ ни те еле мен ти (§ 93). 
Следвайки ло ги ка та на то ва тъл ку ва не, Съдът ка те го рич но 
приема, че естест во то на пра во то не пред по ла га сво бо да на пре-

31 Член 8 ЕКПЧ: „Право на за чи та не на лич ния и се мейния жи вот: 1. Всеки 
има пра во на непри кос но ве ност на не го вия ли чен и се меен жи вот, на не го во то 
жи ли ще и тайна та на не го ва та ко респон ден ция. 2. Намесата на дър жав ни те 
власти в пол з ва не то на то ва пра во е не до пусти ма ос вен в слу чаите, пред ви де ни 
в за ко на и не об хо ди ми в ед но де мокра тич но об щест во в ин те рес на на ционал на-
та и об щест ве на та си гур ност или на ико но ми ческо то бла го състояние на стра на-
та, за пре дот вра тя ва не на без ре ди ци или престъпле ния, за за щи та на здра ве то и 
мо ра ла или на пра ва та и сво бо ди те на дру ги те.

32 В то зи сми съл е и Решение № 8/2019 г. по к. д. № 4/2019 г.
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ценка та на дър жа ва та да ли то да бъ де за щи те но, или не. Свобода 
на пре ценка та съ щест ву ва един ст ве но от нос но из бо ра на сред ст-
ва за за щи та на пра во то на по ло ва та иден тич ност.

В ду ха на гор но то приема м, че по ло ва та иден тич ност, раз би-
ра на ка то жи вот в съгла сие или в кон ф ликт с при пи са ния при 
раж да не то (биологичния) пол, по па да под за щи та та на лич ния 
жи вот на бъл гар ски те граж да ни (чл. 32, ал. 1 КРБ), а забра на та за 
про мя на та на граж дан ския пол пред ставля ва не за кон на на ме са в 
непри кос но ве ност та на лич ния жи вот.

Çà íàöèîíàëíàòà êîíñòèòóöèîííà èäåíòè÷íîñò 
è íåãàòèâíèòå çàäúëæåíèÿ íà äúðæàâàòà 

çà çàùèòàòà íà ïðàâàòà
Според Решение № 119/2019 г. на ВКС, III г. о., оба че по ня-

тието за пол ка то еле мент на иден тич ност та в за щи те но то пра во 
на ли чен жи вот е естест ве но огра ни че но в разпо ред ба та чл. 32, 
ал. 1 КРБ (пра во то в чл. 32, ал. 1 жи вее с огра ни че нията си) по-
ра ди то ва, че са ма та Конституция раз би ра под „пол“ един ст ве но 
биоло ги чен пол. Оттук и не въз мож ност та да се ре ле ви ра по ло ва 
иден тич ност, раз лич на от биоло гич ния пол, тъй ка то то ва би до-
ве ло до „кон ф ликт на нор ми“ в Конституцията. Изводът е, че не-
въз мож ност та да се приз нае друг юри ди чески пол, раз ли чен от 
впи са ния в АГС, е оправ да на и не е не за кон на. По-на та тък се 
приема, че биоло гич но то раз би ра не за пол е тол ко ва важ но за 
бъл гар ски те граж да ни, че мо же да бъ де раз глеж да но ка то част от 
на ционал на та кон сти ту цион на иден тич ност (НКИ). Оттук след ва 
и ар гу мен тът, че на то ва раз би ра не „не мо же да се про ти во поста-
ви ни кой над на циона лен или меж ду на род нопра вен акт (ар гу-
мент – чл. 4, § 2 ДЕС). Тези мо ти ви на ла гат раз би ра не то за НКИ 
на ВКС, из ра зе но в Решение № 119/2019 г. на ВКС, III г. о., да бъ-
де раз гле да но в кон тек ста на кон сти ту цион но то раз би ра не за 
огра ни ча ва не то на пра ва та и на прин ци па за ра вен ст во то на граж-
да ни те.

Трябва да се съгла сим, че кон сти ту цион на та иден тич ност е 
срав ни тел но но во за бъл гар ска та прав на сре да, но и слож но по ня-
тие, което ня ма засти на ло съ дър жа ние. При от кроява не на кон-
сти ту цион на та иден тич ност, на ред с исто ри чески и ан тро по ло-
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гич ни, след ва да се привли чат и прав но ре алистич ни и со циоло-
ги чески ар гу мен ти.33 А опи тът по ня тието за НКИ да се изпол з ва 
ка то щит сре щу всич ки но ви и ком плек с ни пре диз ви ка тел ст ва 
към бъл гар ска та прав на систе ма съз да ва риск от за дъл бо ча ва не 
на кон ф лик та меж ду Конституцията и меж ду на род ни те прав ни 
стан дар ти, които са впле те ни в са ма та нея.34

Тезите, застъ пе ни в мо ти ви те на Решение № 119/2019 г. на 
ВКС, III г. о., ни во дят към из вода, че бъл гар ска та НКИ включ ва 
огра ни ча ва не на клю чов аспект от пра во то на непри кос но ве ност 
на лич ния жи вот (по ло ва та иден тич ност на лицето), в про ти во ре-
чие с прак ти ка та на ЕСПЧ. От то ва раз би ра не, естест ве но, произ-
ти ча и из во дът, че НКИ ни от да ле ча ва от из граж да не то и ут вър ж-
да ва не то на об що евро пейско кон сти ту цион но наслед ст во. Тълку-
ва нето е при тес ни тел но за де мокра тич на евро пейска дър жа ва, 
която пре тен ди ра да за чи та чо веш ки те пра ва и сво бо ди съ образ-
но уста но ве ни те меж ду на род ни стан дар ти. Тълкуването поста вя 
под въпрос и ци ви ли за цион на та и кул тур на при над леж ност на 
България към ЕС, която е опре де ля ща за на ционал на та ни кон-
сти ту цион на иден тич ност. Идентичност, която по съ щест во не би 
могла да се раз ли ча ва от та зи на оста на ли те евро пейски де мокра-
тич ни дър жа ви.

Ако приемем те за та, че еле мен ти те на бъл гар ска та кон сти ту-
цион на иден тич ност са за ко ди ра ни в ка та ло га с пра во мо щията на 
Велико на род но събра ние (чл. 158 КРБ), част от които е и из ме не-
нието на разпо ред ба та на чл. 57, ал. 1 КРБ, прогла ся ва ща не от ме-
ни мост на ос нов ни те пра ва, сти га ме до те за та, че същ ност но то 
яд ро на ос нов ни те пра ва при над ле жи към кон сти ту цион на та 
иден тич ност. Това е та ка, за що то пра ва та пра вят въз мож но 
функ циони ра не то и раз ви тието на лич ност та, а цен ности те, втъ-
ка ни в пра ва та, фор ми рат тях но то същ ност но яд ро. Ето за що до-
пусти ми те огра ни че ния на пра ва та не мо гат да за ся гат сър це ви-
на та на конкрет но то пра во.35 Такова е тъл ку ва не то и на бъл гар-

33 Вж. Янкулова, Р. Конституционното пра во съ дие и за щи та та на ос нов ни те 
пра ва. С.: Сиела, 2020, 149–153, и ци ти ра ни те там ре ше ния на КС. 

34 Отделен е въпро сът да ли съ щест ву ва изоб що връз ка меж ду по ня тието „на-
ционал на кон сти ту цион на иден тич ност“ и ЕКПЧ. 

35 Пак там, с. 165.
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ския Конституционен съд, кой то приема, че един ст ве но съ обра-
же ния от кон сти ту ционен по ря дък мо гат да оправ да ят огра ни-
ча ва не на закре пе ни те в Конституцията пра ва на граж да ни те. 
Конституцията яс но каз ва, че ос нов ни те пра ва са не от ме ни ми 
(чл. 57, ал. 1), и до пуска тях но то огра ни ча ва не по из клю че ние, 
ка то по соч ва и оне зи пра ва, които въ об ще не може да бъ дат 
огра ни ча ва ни (чл. 57, ал. 3) (Р. № 11/2010 г.). Сред те зи пра ва по-
па да и пра во то на непри кос но ве ност на лич ния жи вот (чл. 32, 
ал. 1 КРБ). Както ста на яс но, впис ва не то на по ла в АГС има кон-
сти ту тив но за по ло ва та иден ти фи ка ция на ли це то зна че ние. 
Съответно раз ми на ва не то меж ду впи са ния пол и по ло ва та иден-
тич ност мо же да се ока чест ви ка то на ме са в лич ния жи-
вот. Защитата сре щу та зи на ме са е прав на та въз мож ност за про-
мя на на граж дан ския пол, а от ка зът от то ва е не за ко нен и про ти-
во ре чи на ЕКПЧ.

В Решение № 119/2019 г. на ВКС, III г. о., се приема, че лич-
ният жи вот на тран с сек су ал ни те ли ца не е непри кос но вен (т.е. те 
тряб ва да бъ дат тре ти ра ни различно), за що то то ва пра во при над-
ле жи са мо на ли ца та, чиято по ло ва иден тич ност съв па да с биоло-
гич ния им пол (което е един ст ве но то по ня тие за пол, уста но ве но 
в Конституцията, и кон ф ликт на нор ми е не до пустим, въпре ки че 
лип с ва нор ма, де фи ни ра ща пола). Изводът, кой то след ва, е, че на-
ме са та в лич ния жи вот на тран с сек су ал ни те ли ца не е не за кон на 
по сми съ ла на чл. 32, ал. 1 КРБ, а оправ да на. Така на ло же но то де-
фи ни тив но преграж да не на въз мож ност та за про мя на на по ла 
оба че за за сег на ти те ли ца е по се га тел ст во вър ху същ ност но то яд-
ро на пра во то им на за чи та не на лич ния жи вот, което, тъл ку ва но 
кон фор м но с ЕКПЧ, се из граж да и око ло по ло ва та иден тич ност 
на ли ца та. В то зи сми съл не за чи та не то на пра во то на ли чен жи-
вот вли за в про ти во ре чие и с те за та за НКИ ка то об хва ща ща същ-
ност но то яд ро на ос нов ни те пра ва.

В прак ти ка та на бъл гар ския Конституционен съд док три на та 
за същ ност ни те пра ва е обяс не на най-де тайл но в Решение 
№ 8/2019 г. – „...об ща та клауза по от но ше ние на огра ни ча ва не на 
ос нов ни те пра ва е изиск ва не то да се за чи та ос нов но то /същ ност-
но то съ дър жа ние на те зи пра ва и сво бо ди, на пър во място, и ед ва 
то га ва (...) огра ни че ния мо гат да бъ дат на ла га ни при спаз ва не на 
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прин ци па на про пор ционал ност и за пости га не на (нейните) це ли 
(...). В съ от ветст вие с та зи ло ги ческа после до ва тел ност на пре-
ценки те на огра ни чи тел на та мяр ка, при по ло жи те лен от го вор на 
гор ния въпрос (да ли се за ся га същ ност но то съ дър жа ние на 
правото), ба лан си ра не не е не об хо ди мо. Това е та ка, за що то ед на 
огра ни чи тел на мяр ка, която поста вя под въпрос са мо то пра во ка-
то та ко ва, е непро пор ционал на са ма по се бе си. Макар и да не е 
из рич но по со че но в ЕКПЧ, за дъл же нието за за чи та не то на същ-
ност но то съ дър жа ние /т вър до то яд ро на ос нов ни те пра ва е из ве де-
но в прак ти ка та на ЕСПЧ с ре ше нието по де ло то Belgian Linguistic 
през 1968 г. (Решение от 23 юли 1968 г. по де ло то Belgian 
Linguistic (2), аpp. 1474/62; 1EHRR-252). Националните кон сти ту-
цион ни юрис дик ции съ що та ка се по зо ва ват на изиск ва не то за 
съх ра ня ва не на същ ност но съ дър жа ние на ос нов ни те пра ва, ка то 
из ме ре ние на пра во ва та дър жа ва, и Конституционният съд не е 
из клю че ние от та зи прак ти ка“.

Посегателството вър ху непри кос но ве ност та на лич ния жи-
вот на тран с сек су ал ни те ли ца пред ставля ва и на ру ше ние на пра-
во то им на ра вен ст во пред за ко на (чл. 6, ал. 2 КРБ) при за чи та не 
на пра во то им по чл. 32, ал. 1 КРБ. Според КС (Р. № 11/2010 г. по 
к. д. № 13/2010 г.) „огра ни ча ва не то на пра ва въз ос но ва на дру ги 
кри те рии из вън чл. 6, ал. 2 от Конституцията не мо же да не се съ-
обра зя ва с прин ци па за ра вен ст во то пред за ко на, кой то из рич но е 
закре пен в съ щия текст на Конституцията, как то и в нейния 
преамбюл. Още по ве че, до кол ко то ра вен ст во то пред за ко на е уре-
де но и ка то пра во на граж да ни те, то от кло не нието, ко га то то се 
пред виж да, ще тряб ва да бъ де доста тъч но се риоз но“ (курс. 
мой – В. Т.).

Според Решение № 119/2019 г. на ВКС, III г. о., кри те рий за 
огра ни ча ва не на пра во то по чл. 32, ал. 1 КРБ (на непри кос но ве-
ност на лич ния живот) е състоянието на тран с сек су ал ност. Тук се 
на ла га да про ве рим до кол ко огра ни че нието на пра во то е до пусти-
мо, не об хо ди мо в де мокра тич но то об щест во и да ли е про пор-
ционал но на цел та си спо ред Конституцията и ЕКПЧ.

За раз ли ка от дру ги кон сти ту цион но приз на ти пра ва (напри-
мер чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 2, чл. 39, ал. 1 КРБ), в чл. 32, ал. 1 КРБ 
не са из броени ос но ва ния, на които пра во то мо же да бъ де огра ни-
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ча ва но. Конституционният за ко но да тел е по со чил са мо, че на ме-
са та в лич ния жи вот на граж да ни те тряб ва да бъ де уре де на в за-
кон. В чл. 8, § 2  ЕКПЧ оба че до пусти ми те огра ни че ния са из чер-
па тел но из броени: „2. ...в слу чаите, пред ви де ни в за ко на и не об-
хо ди ми в ед но де мокра тич но об щест во в ин те рес на на ционал на-
та и об щест ве на та си гур ност или на ико но ми ческо то бла го-
състояние на стра на та, за пре дот вра тя ва не на без ре ди ци или 
престъпле ния, за за щи та на здра ве то и мо ра ла или на пра ва та и 
сво бо ди те на дру ги те“36.

Българското за ко но да тел ст во не пред виж да забра на за про-
мя на на граж дан ския пол при състояние на тран с сек су ал-
ност. Незащитима е те за та, че НКИ не включ ва вър хо вен ст во то 
на пра во то, чиято ос нов на ха рак те ристи ка е кон сти ту цион на та 
за щи та на ос нов ни те пра ва в тях на та сър це ви на, същ ност но яд ро. 
Трудно бих ме си пред ста ви ли съ що как про мя на та в по ла ще 
застра ши на ционал на та си гур ност или ико но ми ческо то бла го-
състояние на стра на та. Но ВКС приема, че ле ги тим на та цел на 
огра ни че нието е за щи та та на пра ва та и ин те ре си те на дру ги те 
(чл. 57, ал. 2 КРБ): „...лич ният ин те рес на тран с сек су ал ния не мо-
же да има пре дим ст во пред об щест ве ния и пра ва та на дру ги те“.

Според Решение № 119/2019 г. на ВКС, III г. о., об щест ве-
ният ин те рес е да се за па зи хе те ро сек су ал ният ха рак тер на бра ка 
(чл. 46, ал. 1 КРБ) и пра ви ла та за уста но вя ва не на произ хо да: 
Балансът меж ду об щия ин те рес и ин те ре са на ин ди ви да не до-
пуска бъл гар ска та дър жа ва да за че те после ди ци те от осъз на-
ва не то на бъл гар ския граж да нин ка то ли це от пол, раз ли чен от 
опре де ле ния с раж да не то. Конституционната уред ба, възпроиз-
ве де на в оста на ли те на ционал ни за ко ни, за чи та об щест ве ния 
ин те рес и чуж ди те пра ва, ка то не до пуска сключ ва не то на брак 
с ли це от съ щия биоло ги чен пол, не пред виж да ос но ва ние за 
прекра тя ва не на бра ка по ра ди „про мя на на по ла“ на еди ния от 
съпру зи те, не до пуска род нин ски връз ки по пря ка или съ ребре на 
ли ния, раз лич ни от те зи, които биоло гич ният пол пре допре де ля, 

36 За не га тив ни те за дъл же ния вж. Харис, Д., Майкъл О’Бойл и др. Цит. 
съч., с. 602 и сл.
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ос но ва ва со циал ни те пра ва на биоло гич ния пол на бъл гар ския 
граж да нин и т.н.

Казано дру гояче, про веж дай ки теста за ба лан си ра не на об-
щест ве ни те и лич ни те ин те ре си, ВКС по го ре по со че ни те при чи-
ни от да ва пре дим ст во на об щест ве ни те ин те ре си. В то ва упраж-
не ние оба че на ми ра ме две сла би стра ни. ВКС, III г. о., смес ва в 
мо ти ви те си два въпро са – пра во то на сво бо да и непри кос но ве-
ност на лич ния жи вот, която, как то из тък нах ме, е поста ве на в за-
ви си мост от изиск ва не то за граж дан ска ре гистра ция на по ла (ка-
то един от прав но ин ди ви ду али зи ра щи те бе ле зи на лицето), от 
ед на стра на, и от дру га – ма те риал ноправ ни те после ди ци на впи-
са ния биоло ги чен пол ка то един ст ве но въз мо жен спо ред раз би ра-
не то, из ло же но в Р. № 119/2019 г.

Трябва да пов то рим, че им пе ра тив но уре де на та ре гистра ция 
на по ла има зна че нието на фор ми ращ по ло ва та иден тич ност на 
ин ди ви да акт. Когато по лът, впи сан в АГС, не мо же да се про ме-
ни като не съ от ве тен на по ло ва та иден тич ност, то ва е по се га тел ст-
во сре щу сво бо да та на раз ви тието, из ра зя ва не то и ця лост ния ли-
чен жи вот на ли це то. От дру га стра на, зна че нието на по ла за бра-
ка и произ хо да е произ вод но на биоло гич ния пол спо ред дейст ва-
що то за ко но да тел ст во. Притеснението е, че брак мо же да склю-
чат ли ца от един и същ биоло ги чен пол, как то и че би се внесло 
обър к ва не в ро ди тел ски те ро ли. Като приема оба че, че то ва е 
един ст ве но въз мож но то за ко но да тел но ре ше ние, ос но ва ва що се 
на де тер ми ни ра ния по рож де ние биоло ги чен пол, ВКС, III г. о., 
всъщ ност приема, че с цел съх ра ня ва не на то ва по ло же ние тряб ва 
да бъ де огра ни че но пра во то на непри кос но ве ност на лич ния жи-
вот. Това огра ни че ние, не ка при пом ним, за ся га пра во то в не го ва-
та сър це ви на – пра во то на ли це то на ав то но мия, на спе ци фич но 
не за ви си мо раз ви тие и съх ра ня ва не на лич ност та на тран с сек су-
ал ния. Това е запла ха са ма по се бе си, не за ви си мо от то ва как ви 
после ди ци са свър за ни с впис ва не то на по ла из вън пра во то на 
граж дан ско то състояние /ре гистра ция на фи зи чески те ли ца.37 
Такова огра ни че ние, как то ве че беше из тък нато, е не до пусти мо 

37 Вж. съ що то в Решение 147, 1 на Първи сенат от 10.10.2017 г. на ФКСГ, 
б. „б“, аа. 
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спо ред бъл гар ския Конституционен съд и не е не об хо ди мо в де-
мокра тич но то об щест во.

Такова огра ни че ние е не до пусти мо и за що то не е про пор-
ционал на мяр ка за пости га не то на цел та – за щи та та на об щест ве-
ния ин те рес. Държавата разпо ла га със сво бо да да из бе ре дру ги, 
по-мал ко огра ни ча ва щи лич на та сво бо да сред ст ва, за да за щи ти 
кон цеп цията си за хе те ро сек су ал ния брак, произ хо да и др. Мяр-
ката не е не об хо ди ма, за що то пре небрег ва по-мал ко рестрик тив-
ни те. Целта мо же да се постиг не с по-ща дя щи мер ки – напри мер 
да се про ме нят преч ки те за брак или да се пред ви ди ос но ва ние за 
прекра тя ва не на бра ка, ко га то се на ру ши прин ци път на раз но по-
ло вия брак, как то и из рич ни пра ви ла в уред ба та на произ хо да.38 
Това е за да ча пред за ко но да те ля, кой то разпо ла га и с оби лен 
срав ни тел нопра вен ма те риал.

Поради то ва огра ни ча ва не то на лич но то пра во на непри кос-
но ве ност на лич ния жи вот е непро пор ционал на мяр ка, за да се 
за щи ти ин сти ту тът на бра ка, но и на произ хо да. Последните две 
пра ва са от раз ли чен ред, срав не ни с непри кос но ве ност та на лич-
ния жи вот, която стои в ос но ва та на достойн ст во то и сво бо да та 
на лич ност та.

ЕСПЧ би приел във все ки та къв слу чай на ру ше ние на пра во-
то по чл. 8 ЕКПЧ. Например в ре ше нието си по де ло то Y. Y. v. 
Turkey (2015, § 57, 65) Съдът приема, че от ка зът да се раз ре ши 
опе ра ция за про мя на на по ла пред ставля ва на ме са в пра во то на 
ли чен жи вот, което тряб ва да се раз глеж да във връз ка с пра во то 
на лич ност но раз ви тие и ав то но мия, вклю чи тел но спо соб ност та 
да се взе мат ре ше ния за тя ло то. Съдът заклю ча ва, че ма кар да мо-
же да се спо ри да ли уред ба та на хи рур гич на та про мя на на по ла 
преслед ва ле ги тим на цел, т.е. за щи та на здра ве то (§ 79), в то зи 
слу чай изиск ва не то за сте ри ли за ция, което оправ да ва от ка за на 
дър жа ва та да пре доста ви раз ре ше нието, не е не об хо ди мо за 
пости га не на оправ да на цел, преслед ва на от дър жа ва та (§ 121). 
Такова е и ре ше нието на Съда по де ло то Y. T. v Bulgaria от 

38 Вж. Решение на Конституционния съд № 8/2019 г. и об що то осо бе но мне-
ние на съ диите Sajó, Keller и Lemmens по де ло то Hämäläinen v. Finland (2014, 
§ 11).
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9.07.2020 г. по жал ба сре щу ре ше ние на бъл гар ския съд, кой то е 
приел, че за щи та та на об щест ве ния ин те рес не поз во ля ва прав на 
про мя на на по ла. В ре ше нието си ЕСПЧ пов та ря, че дър жа ва та 
има огра ни че на сво бо да на пре ценка в сфе ра та на най-важ ни те 
аспек ти на лич ния жи вот, сред които е и по ло ва та иден тич-
ност. Съдът по соч ва още, че в мо ти ви те на ре ше нията си, с които 
от каз ват впис ва не то на про мя на та на по ла на жал бо по да те ля 
въпре ки до ка за на та про мя на в пси хо ло ги ческо то и ме ди цин ско то 
му състояние и се мейния и со циал ния му жи вот, съ ди ли ща та не 
са обяс ни ли ка къв конкрет но об щест вен ин те рес обос но ва ва от-
ка за им и не са из вър ши ли пре ценка за про пор ционал ност спря мо 
пра во то на жал бо по да те ля да бъ де приз на та по ло ва та му иден-
тич ност. Съдът опре де ля то ва ка то лип са на гъв ка вост в мо ти ви те 
по от но ше ние на приз на ва не то на по ло ва та иден тич ност на Y. T., 
която го е поста ви ла за не ра зум но про дъл жи те лен пе риод в тре-
вож на по зи ция, в която той мо же да е изпит вал чув ст ва на уяз ви-
мост, уни же ние и безпо койст во. В заклю че ние Съдът по соч ва, че 
от ка зът да се приз нае про мя на та в по ла на ли це то, без да се да ват 
от но си ми и доста тъч ни при чи ни и без да се обяс ни за що е би ло 
въз мож но да се приз нае съ ща та по ло ва тран с фор ма ция по дру ги 
де ла, пред ставля ва не обос но ва на на ме са в пра во то на жал бо по да-
те ля на за чи та не на лич ния му жи вот в на ру ше ние на чл. 8 ЕКПЧ.

Забраната за прав но приз на ва не на про мя на та на по ла в 
състояние на тран с сек су ал ност вли за в про ти во ре чие и с пра во то 
на ра вен ст во пред за ко на (чл. 6, ал. 2 КРБ) при за чи та не на пра во-
то на непри кос но ве ност на лич ния жи вот (чл. 32, ал. 1 КРБ). Тази 
забра на про ти во ре чи и на ЕКПЧ, на която Конституционният съд 
(Р. № 1/2012 г. по к. д. № 10/2011 г.) е приз нал най ви сок ста тут 
във вътреш но то пра во: „...тъл ку ва не то на разпо ред би те на 
Конституцията, свър за ни с ос нов ни те пра ва, тряб ва да бъ де съ-
обра зе но с нор ми те на КЗПЧОС. (...) то ва кон фор м но тъл ку ва не 
съ от ветст ва на меж ду на род но приз на та та от България за дъл жи-
тел на юрис дик ция на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка по 
тъл ку ва не то и при ла га не то на КЗПЧОС“39.

39 Вж. още Р. № 3/2011 г. по к. д. № 19/2010 г. и Р. № 2/1998 г. по к. д. 
№ 15/1997 г.
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Другият из вод от то зи фраг мен та рен ана лиз е, че ко нюнк-
тур но то тъл ку ва не на по ня тието „на ционал на кон сти ту цион на 
иден тич ност“ съз да ва риск от ба на ли зи ра не то му и употре ба та му 
за пости га не на це ли, непри съ щи на за щи та та на пра ва та и съ от-
вет но – на вър хо вен ст во то на пра во то. ЕСПЧ ши ро ко при ла га 
т.нар. ди на мич но (еволютивно) тъл ку ва не на Конвенцията, спо-
ред което ре ша ва щи са стан дар ти те, възприети в евро пейското 
об щест во се га, а не пре обла да ва щи те към мо мен та на приема не то 
на Конвенцията.40 За да при ло жи то зи под ход, Съдът се ръ ко во ди 
как то от ши ро та та на приема не на опре де ле ни за ко но да тел ни 
про ме ни в дър жа ви те членки, но и ка то от чи та тен ден циите в раз-
ви тието на об щест во то и науч ни те пости же ния. Съдът по-кон-
крет но приема, че „през два де сет и пър ви век пра во то на тран с-
сек су ал ни те на лич ност но раз ви тие и на фи зи ческа и мо рал на си-
гур ност (...) не мо же да се раз глеж да ка то пред мет на про ти во ре-
чие, изиск ва що из ти ча не то на вре ме то, за да хвър ли по-яс на свет-
ли на по въпро си те...“, и че е ос но ва тел но да се очак ва, че об щест-
во то ще то ле ри ра ня кои не удоб ст ва, за да се га ран ти рат достойн-
ст во то и цен ност та на те зи хо ра (Goodwin v. UK, 2002, § 90–91).

Еволютивното тъл ку ва не не е чуж до и на бъл гар ския 
Конституционен съд. Обобщено та зи док три на е пред ста ве на в 
Решение № 3/2020 г. по к. д. № 5/2019 г., в което се приема: 
„Доколкото Конституцията е жи во, дейст ва що пра во, има пря ко и 
не посред ст ве но дейст вие и стои на вър ха на пи ра ми да та от нор-
ма тив ни ак то ве, та зи функ ция е от осо бе но зна че ние за прав на та 
систе ма ка то ця ло. За ви тал ност та на ед на Конституция ка то „жив 
ор га ни зъм“ се съ ди по спо соб ност та ѝ да се приспо со бя ва към 
постоян но из ме ня щи те се об щест ве ни от но ше ния и дости же ния 
на прав но то мисле не. Изоставянето на ста ри ин терпре та ции и 
възприема не то на но ви виж да ния от нос но съ дър жа нието на от-
дел ни кон сти ту цион ни нор ми е при съ що на прак ти ка та на вся ка 
кон сти ту цион на юрис дик ция и Конституционният съд не пра ви 
из клю че ние (съ що и Решение № 4/2012 г. по к. д. № 14/2011 г.).

Във връз ка с то ва мо же да се вър нем и към Решение 
№ 13/27.07.2018 г. по к. д. № 3/2018 г. Конституционният съд, 

40 Срв. Харис, Д., Майкъл О’Бойл и др. Цит. съч., с. 10 и сл.
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след ка то е произ не съл ре ше нието си, не мо же да го от ме ни. Той 
оба че не е об вър зан „за ви на ги“ от своите прав ни раз би ра ния. 
Развитието на пра во то е обек ти вен про цес, което поз во ля ва тъл-
ку ва не то на прав ни те разпо ред би да бъ де „от во ре но“ и към дру ги 
виж да ния, как то и да дър жи смет ка за осъ щест ве ни те меж дувре-
мен но про ме ни в ця лост ния со циален кон текст. Аргументите за 
ста бил ност на съ деб на та прак ти ка и за ед нак во произ на ся не по 
сход ни слу чаи за в бъ де ще ня мат по-го ля ма те жест в срав не ние 
със съ обра же нията за пра во то ка то про дукт на об щест ве но то раз-
ви тие и ево лю цията на прав но то мисле не, ка то вся ко от кло не ние 
от съ щест ву ва ща та прак ти ка тряб ва да бъ де обос но ва но и оправ-
да но. Поради то ва при об щест ве на потреб ност и со циал на оправ-
да ност Конституционният съд мо же да фор ми ра но ви раз би ра ния 
и но ви прав ни ка те го рии, повлияни от ево лю тив но то прав но 
мисле не и от оценка та на про ме не ни те об стоятел ст ва (в то зи сми-
съл вж. Решение № 4/2012 г. по к. д. № 14/2011 г.). Примери за 
та ка ва мо ти ви ра на про мя на на ста но ви ща са на ли це в до се гаш на-
та прак ти ка на Конституционния съд (Решение № 13/2002 г. по 
к. д. № 17/2002 г., Решение № 10/2011 г. по к. д. № 6/2011 г. и 
Решение № 9/2014 г. по к. д. № 3/2014 г.; Решение № 22/1998 г. 
по к. д. № 18/1998 г. и Решение № 6/2008 г. по к. д. № 5/2008 г.).

Çà ïðåäïîñòàâêèòå èëè ïîçèòèâíèòå çàäúëæåíèÿ íà 
äúðæàâàòà ïðè óïðàæíÿâàíå íà ïðàâîòî

По вто рия поста вен на тъл ку ва не въпрос – при как ви пред-
постав ки съ дът да до пус не по ре да на Закона за граж дан ска та 
ре гистра ция про мя на на дан ни те в съста ве ни те ак то ве за 
граж дан ско състояние на мо ли тел, кой то твър ди, че е тран с-
сек су ален, из ла га м след но то раз би ра не.

Известно е, че спо ред ЕСПЧ, ма кар ос нов ният пред мет на 
чл. 8 ЕКПЧ да е за щи та та на ли це то сре щу произ вол на на ме са от 
стра на на публич ни те власти, та зи разпо ред ба не просто при нуж-
да ва дър жа ва та да се въз дър жа от та ка ва на ме са: в до пъл не ние тя 
мо же да има и по зи тив ни за дъл же ния, при съ щи на ефек тив но за-
чи та не на лич ния или се мейния жи вот. Без да е фор му ли рал об ща 
те ория за по зи тив ни те за дъл же ния, Съдът раз глеж да то зи въпрос 
във връз ка с вся ко пра во, ка то приема, че гра ни ци те меж ду по зи-
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тив ни те и не га тив ни те за дъл же ния на дър жа ва та не се под да ват 
на пре циз но опре де ля не, но въпро сът мо же да се ре ши, след ка то 
прин ци пи те, които се при ла гат, са сход ни и тряб ва да се от чи та 
спра вед ли вият ба ланс меж ду конку ри ра щи те се ин те ре си.41

В тъл ку ва не то на об хва та на пра во то по чл. 8, § 1 ЕКПЧ 
Съдът се ръ ко во ди и от чл. 1 от Конвенцията и сти га до из во да в 
клю чо во то за но ва та си прак ти ка ре ше ние по де ло то Christine 
Goodwin v. UK (2002, § 93) – че „...са ма та същ ност на Конвенцията 
е за чи та не то на чо веш ко то достойн ст во и чо веш ка та сво бо да. 
Зачитането об хва ща как то не га тив ни те за дъл же ния на дър жа ви-
те – да се въз дър жат от на ме са в пра ва та, но и да съз да ва усло вия 
за тях на та ре али за ция – т.нар. по зи тив ни за дъл же ния.42 Предвид 
то ва Съдът на ми ра, че прав но то приз на ва не на про мя на та на по ла 
на тран с сек су ал ни те ли ца ве че не по па да в сво бо да та на пре-
ценка та на дър жа ва та. Държавата за паз ва сво бо да та си са мо по 
от но ше ние на под хо дя щи те сред ст ва за пости га не на приз на ва-
не на за щи те но то пра во“ (курс. мой – В. Т.).

В съ що то ре ше ние Съдът из тък ва още, че е от клю чо во зна-
че ние ЕКПЧ да се тъл ку ва и при ла га по на чин, кой то пра ви пра-
ва та прак ти чески и ефек тив ни, а не те оре тич ни и илю зор ни. 
Пропускът на Съда да под дър жа ди на ми чен и раз ви ващ се под-
ход риску ва да поста ви прегра ди за ре фор ми те и раз ви тието. В 
се гаш ния кон текст „Съдът раз глеж да си ту ацията „в свет ли на та 
на усло вията на днеш ния ден“, което е под хо дя щият на чин да се 
тъл ку ва и при ла га Конвенцията. Поради то ва Съдът от да ва по-го-
ля мо зна че ние на яс ни те и не оспо ри ми до ка за тел ст ва за про дъл-
жа ва ща та меж ду на род на тен ден ция в пол за не са мо на на раст ва-
що со циал но приема не на тран с сек су ал ни те ли ца, но и на прав но-
то приз на ва не на но ва та им посто пе ра тив на по ло ва иден тич-
ност“ (курс. мой – В. Т.) (Goodwin v. UK, 2002, § 74–75, 85).

При опре де ля не да ли съ щест ву ва по ло жи тел но за дъл же ние 
на дър жа ва та да напра ви пра во то ефек тив но, или не, тряб ва да се 
има пред вид и спра вед ли вият ба ланс, кой то тряб ва да бъ де 
постиг нат меж ду об щия ин те рес на об щ ност та и ин те ре си те на 

41 Пак там, 602–603.
42 Вж. Харис, Д., Майкъл О’Бойл и др. Цит. съч., с. 25.
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ин ди ви да, чието тър се не е при съ що на ця лата Конвенция 
(Goodwin v. UK, 2002, § 72). В съ що то ре ше ние Съдът из тък ва, че 
наисти на не е до ка за но, че има конкрет ни или съ щест ве ни затруд-
не ния или увреж да ния на об щест ве ния ин те рес, които би ха могли 
да произ те кат от вся ка про мя на в ста ту са на тран с сек су ал ни те и 
що се от на ся до дру ги въз мож ни после ди ци. Съдът счи та, че мо-
же ра зум но да се очак ва об щест во то да то ле ри ра опре де ле ни не-
удоб ст ва да да ват въз мож ност на хо ра та да жи веят достой но и в 
съ от ветст вие с из бра на та от тях сек су ал на иден тич ност на мно го 
лич на це на“ (Goodwin v. UK, 2002, § 90–91). Тъй ка то ня ма зна-
чи ми фак то ри от об щест вен ин те рес, които да про ти востоят 
на ин те ре са на та зи от дел на жал бо по да тел ка за по лу ча ва не на 
прав но приз на ва не на про мя на та на нейния пол, Съдът сти га до 
заклю че нието, че спра вед ли вият ба ланс, при същ на Конвенцията, 
се га се накла ня ре ши тел но в пол за на мо ли те ля (§ 93).

По де ло то Hämäläinen v. Finland (2014, § 63–68) ЕСПЧ оти ва 
по-на та тък: „Макар да пре доста вя из вест на сво бо да на пре ценка 
на дър жа ви те в та зи област, Съдът приема, че дър жа ви те са длъж-
ни в съ от ветст вие с тех ни те по ло жи тел ни за дъл же ния по чл. 8 да 
приз на ят про мя на та на по ла, пре тър пя на от посто пе ра тив ни те 
тран с сек су ал ни, чрез inter alia въз мож ност та за из ме не ние на 
дан ни те, свър за ни с граж дан ско то им състояние, и произ ти ча щи-
те от то ва после ди ци“ с произ вод ст ва, които са ефек тив ни и 
достъп ни (X v. FYROM, 2019, § 70). Съдът под чер та ва още, че 
„при изпъл не ние на своите по ло жи тел ни за дъл же ния по чл. 8 
дър жа ви те се пол з ват с опре де ле на сво бо да на пре ценка. При 
опре де ля не на гра ни ци те на та зи сво бо да тряб ва да се взе мат 
пред вид ре ди ца фак то ри. Когато е за ло жен осо бе но ва жен аспект 
на съ щест ву ва не то или са мо лич ност та на да де но ли це, до пусти-
ма та за дър жа ва та сво бо да тряб ва да бъ де огра ни че на (Hämäläinen 
v. Finland (2014, § 67).

По де ла та Goodwin v. UK, Hämäläinen v. Finland и Van Kück 
v. Germany Съдът раз глеж да слу чаи на т.нар. посто пе ра тив ни ли-
ца – тран с сек су ал ни, които са пред приели хи рур ги ческа на ме са 
за про мя на на ана то мич ния си пол. С ре ше нието си по де ло то 
A. P., Garçon, Nicot v. France Съдът до пъл ни тел но раз ви ва по зи-
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цията си от нос но не об хо ди ми те пред постав ки за про мя на та на 
граж дан ския пол.

В то зи кон текст след ва да бъ де под кре пен из ця ло под хо дът 
на бъл гар ски те съ ди ли ща, които из веж дат ма те риал ноправ ни те 
пред постав ки за про мя на на юри ди ческия пол от ха рак те ра на 
пра во то на за чи та не на лич ния жи вот, за щи те но по чл. 8 ЕКПЧ, и 
във връз ка с по зи тив ни те за дъл же ния на дър жа ва та да напра вят 
пра во то ефек тив но.

Не мо же да се приеме, че един ст ве на та пред постав ка за 
впис ва не на но ви те дан ни за по ла е греш ка та, раз би ра на ка то тех-
ни ческа греш ка при пър во на чал но то впис ва не на по ла в АР 
(Решение на № 119/2019 г. на ВКС, III г. о.). Ще пов то рим, че ЗГР 
до пуска ак ту али зи ра не на впи са ни ве че дан ни при про ме ни в бе-
ле зи те на граж дан ско то състояние на фи зи чески ли ца (на фактите) 
(в глава тре та – „Актове за граж дан ско състояние“, раздел I. 
„Общи пра ви ла за съста вя не на АГС“, и раздел VIII. „Отбелязва-
ния, до пъл не ния и поправ ки на ак то ве те за граж дан ско състоя-
ние“). В раздел I, „Общи пра ви ла“, е уре де на об ща та хи по те за, 
ко га то при уста но вя ва не на впи са ни не вер ни дан ни заин те ре су ва-
ни те ли ца тряб ва да уста но вят пра ва та си по съ де бен ред (чл. 38, 
ал. 4 ЗГР). В раздел VIII, глава III – „Отбелязвания, до пъл не ния и 
поправ ки на ак то ве те за граж дан ско състояние“, пред мет на уред-
ба та е вся ка на ме са (чрез тех ни ка та на от бе ляз ва не то (чл. 74, 
ал. 1–2) във ве че съста ве ни те АГС. Наред с об щия тер мин „про-
мя на“ (чл. 73) са изпол з ва ни и тер ми ни ка то „въз ста но вя ва не“ 
(чл. 74, ал. 4 и 5) и „до пъл не ние“ (чл. 73, 75 и 76) в АГС. Изводът 
е, че за ко нът це ли да об хва не ши рок спек тър от не съ от ветст-
вия меж ду фак ти ческо то по ло же ние и впи са ни те в ак та дан-
ни. Това не съ от ветст вие мо же да се опре де ли с об що то по ня-
тие „не вер ни дан ни“, от което оба че не след ва, че не съ от-
ветст вието е един ст ве но и са мо ре зул тат от греш ка, греш но 
впис ва не. Терминът „греш ка“ е употре бен са мо в чл. 76, ал. 1, 
изр. вто ро ЗГР, и то са мо в сми съл на „тех ни чески греш ки и не-
точ ности“, които се отстра ня ват от длъж ност но то ли це по граж-
дан ско то състояние по иска не на заин те ре су ва ни те ли ца. 
Възможността за ак ту али за ция на дан ни те, произ ти ча ща от уред-
ба та на ЗГР, съ че та на с обос но ва на та про ти во кон сти ту цион ност 
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на на ме са та на дър жа ва та в упраж ня ва не то на лич но то пра во на 
по ло ва иден тич ност, мо ти ви рат по зи тив но то за дъл же ние на дър-
жа ва та да впи ше но вия факт, за да га ран ти ра ста бил ност та и си-
гур ност та на граж дан ския обо рот. В гра ни ци те на пре ценка та на 
дър жа ва та, в слу чая на съ да, е оста ве но са мо опре де ля не то на 
пред постав ки те (условията) за юри ди ческа та про мя на на по ла 
при тран с сек су ал ност. При пре ценка та съ дът тряб ва да напра ви 
спра вед лив ба ланс меж ду ин те ре си те на заин те ре су ва ни те ли ца и 
об щ ност та, ка то тряб ва да се съ обра зят це ли те на чл. 8, § 2 ЕКПЧ 
(вж. P., Garçon, Nicot v. France, 2017, § 97–99, 101; Hämäläinen v. 
Finland, 2014, § 65, 68).

Според разпо реж да не то на пред се да те ля на ВКС за обра зу-
ва не на т. д. от 9.07.2020 г. в послед на та си прак ти ка 
(Р. № 205/05.01.2017 г. по гр. д. № 2180/2016 г. на III г. о., 
Р. № 16/30.05.2017 г. по гр. д. № 2316/2016 г. на IV г. о., 
Р. № 285/05.07.2019 г. по гр. д. № 1417/2018 г. на IV г. о., 
Р. № 245/08.11.2019 по гр. д. № 4454/2018 г. на IV г. о. и 
Р. № 142/28.06.2019 г. по гр. д. № 3826/2018 г. на IV г. о., под кре-
пе ни в осо бе но то мне ние по Р. № 119/14.02.2019 г. по гр. д. 
№ 4104/2017 г. на ВКС, III г. о.), с из клю че ние на Решение 
№ 119/2019 г., ВКС фор му ли ра две ку му ла тив но да де ни пред-
постав ки да бъ де до пус на та про мя на на впи са ния граж дан ски 
пол: 1. ме ди цин ски кри те рий – състояние на тран с сек су ал ност на 
мо ли те ля, и 2. се риоз но и не по ко ле би мо ре ше ние за пот вър ж да-
ва не на изпъл ня ва на та пси хич на и со циал на по ло ва ро ля, която е 
раз лич на от биоло гич ния му пол.

Исторически пред постав ки те за юри ди ческо то пот вър ж да ва-
не на по ла при тран с сек су ал ност мо же да се поста вят в две гру пи.

Първата гру па пред постав ки са свър за ни с про ме ни в те лес-
ния пол и в репро дук тив на та въз мож ност на ли ца та. Лицето пре-
тър пя ва хи рур ги ческа опе ра ция или по ре ди ца от опе ра ции за 
пости га не на външ ни те по ло ви бе ле зи на дру гия пол (же на към 
мъж и мъж към жена). „Медицинското и хи рур гич но ле че ние, 
изиск ва но в по-ран на та съ деб на прак ти ка, тра ди цион но се раз би-
ра ка то изиск ва не за пре махва не на ори ги нал ни те ге ни та лии и за-
мя на та им с из куст ве ни ге ни та лии от пред по чи та ния пол (опе ра-
ция, из вест на ка то смя на на по ла – gender reassignment). При то ва 
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ле че ние смя на та на по ла е не обра ти ма и е пред постав ка за юри-
ди ческа та про мя на на по ла (А. P., Garçon, Nicot v. France, 2017, 
§ 104–105).

Тези пред постав ки произ ти чат от ме ди цин ския под ход към 
тран с сек су ал ност та – приема не то ѝ ка то бо лест (па то ло ги за ция 
на транссексуалността), ха рак тер но за ран ния пе риод на изу ча ва-
не то и опре де ля не то на то ва състояние от наука та. То е отра зе но 
и в МКБ на СЗО, 10-а ревизия. Този под ход об хва ща и хор мо нал-
но то ле че ние, за да се постиг не сте ри ли тет. Хирургическата и 
хор мо нал на та те ра пия, с които се пости га не обра ти ма фи зи ческа 
и фи зиоло ги ческа про мя на на ли це то за пре ход към дру гия пол, 
са въз мож ни и до пусти ми, но не са за дъл жи тел но усло вие 
(предпоставка) за юри ди ческо пот вър ж да ва не на по ла.

Необратимата ме ди цин ска ин тер вен ция мо же да е не же ла на 
по раз лич ни при чи ни – ли це то е в напред на ла въз раст или в ло шо 
фи зи ческо състояние, страх от са ми те про це ду ри, които са слож-
ни и дъл госроч ни, но и от сле до пе ра тив ни услож не ния, ре ли гиоз-
ни или лич ни убеж де ния, про ти во поста вя не от стра на на близ ки, 
же ла ние да за па зи репро дук тив на та си спо соб ност, про ти во-
поста вя не от стра на на власти те или за що то не се нуж дае от опе-
ра ция, за да се чув ст ва ком фор т но със своята по ло ва иден тич-
ност. Тази ин тер вен ция мо же да е фи нан со во не достъп на (напри-
мер  не се запла ща от Здравната каса).

Ако на ме са та във фи зи ческия ин тегри тет е не же ла на от ли-
це то, но е пред ви де на ка то пред постав ка, тя ще тряб ва да се ока-
чест ви ка то не до пусти ма на ме са в лич ния жи вот по чл. 8 ЕКПЧ, 
но и ка то не чо веш ко от на ся не по сми съ ла на чл. 3 ЕКПЧ.43 В та зи 
по со ка се раз ви ва прак ти ка та на ЕСПЧ, но и на ВКС в по ло жи-

43 Така спо ред ста но ви ще на три ор га ни за ции, встъ пи ли ка то тре та стра на по 
де ло то A. P., Garçon, Nicot v. France, „...при ну ди тел на та сте ри ли за ция и при ну-
ди тел но то ме ди цин ско ле че ние драстич но на ру ша ват фи зи ческа та непри кос-
но ве ност и репро дук тив ни те пра ва и ка то та ки ва са не съв мести ми със забра-
на та за не чо веш ко и уни зи тел но от но ше ние съглас но чл. 3 от Конвенцията. Те 
съ що та ка на ру ша ват чл. 8 от Конвенцията, тъй ка то дър жа ви те имат са мо 
мно го огра ни че на пре ценка, ко га то е за ло же на ин тим на та са мо лич ност на 
ин ди ви ди те“. Вж.: A. P. v. France (App. № 79885/12), Garçon v. France (App. 
№ 52471/13) и Nicot v. France (App. № 52596/13). Written Comments submitted 
jointly by Amnesty International, ILGA Europe, Transgender Europe (TGEU). 24 
July 2015.
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тел ни те му ре ше ния. ВКС съ що на ми ра, че на тран с сек су ал ни те 
ли ца не мо же да се вме ни в за дъл же ние из вър ш ва не на хи рур ги-
ческа опе ра ция за мо ди фи ка ция на тя ло то им про тив тях на та во-
ля ка то пред постав ка за про мя на на впи са ния в ак та за раж да не 
пол, тъй ка то до пусти мост та на та ка ва ин тер вен ция без съ деб но 
ре ше ние за про мя на на по ла е спор на пред вид нор ма та на чл. 128 
НК (Решение № 285/05.07.2019 г. по гр. д. № 1417/2018 г. на ВКС 
и др.). ВКС оба че не из ключ ва хор мо нал на та те ра пия: „...при 
твър дя на тран с сек су ал ност след ва да уста но вят пред съ да се риоз-
но то си и не по ко ле би мо ре ше ние за биоло гич но пот вър ж де ние на 
изпъл ня ва на та от тях пси хич на и со циал на по ло ва ро ля. Затова е 
не об хо ди мо по не да е за поч на ло про веж да не то на хор мо нал на те-
ра пия за про мя на на по ла (та ка ва е кон ста ти ра на и в по ве че то от 
при ло же ни те към жал ба та ре ше ния, с които мол ба та за про мя на 
на по ла е би ла уважена)“.

В та зи на со ка на раз съж де ния ре ше нието по де ло то Y. Y. v. 
Turkey (2015) пов ди га два въпро са. Първият се от на ся до ро ля та 
на ме ди цин ска та ек спер ти за при взе ма не то на прав ни ре ше ния. 
За да по лу чат юри ди ческо приз на ние на по ла си, трансин ди ви ди-
те тряб ва да убе дят ме ди цин ски те ек спер ти, че стра дат от пси-
хич но заболяване. Законът раз чи та на кри те рии и пред по ло же ния 
за по ла, опре де ле ни от ме ди цин ска та об щ ност, вместо да опре де-
ля то зи въпрос съглас но прав ни те прин ци пи. Това от веж да до 
вто рия въпрос от нос но връз ки те меж ду па то ло ги зи ра не то на 
тран си ден тич ности те и цен ности те, на сър ча ва ни от ЕКПЧ ка то 
ця ло. В Y. Y. v. Turkey Съдът под чер та ва зна че нието на ин ди ви ду-
ал на та ав то но мия, сво бо да и достойн ст во, които са в ос но ва та на 
Конвенцията. Това ре ше ние поз во ля ва да се оспо ри настояща та 
ме ди ка ли за ция на транспробле ми те и да се пред ло жи пра вен, а 
имен но ос но ван на пра ва та на чо ве ка под ход към въпро са за при-
з на ва не то на по ла.44

Като про бив към пре ми на ва не към под ход, ос но ван на пра-
ва та, се приема ре ше нието на ЕСПЧ от 2017 г. по де ло то A. P., 

44 Вж. The Y. Y. v. Turkey case and trans individuals’ gender recognition, на: 
https://strasbourgobservers.com/2015/04/24/the-y-y-v-turkey-case-and-trans-
individuals-gender-recognition/.
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Garçon, Nicot v. France. В то ва де ло жал бо по да те ли те поста вят 
под въпрос за кон ност та на две изиск ва ния за приз на ва не на по ла: 
„не обра ти ма про мя на във външ ния вид“, ин терпре ти ра на ка то за-
дъл жи тел на сте ри ли за ция (§ 120), и за дъл жи тел на та диаг но за за 
на ру ше ние на по ло ва та иден тич ност. По от но ше ние на послед но-
то изиск ва не Съдът кон ста ти ра, че ня ма на ру ше ние (§ 144). По 
от но ше ние на сте ри ли за цията оба че Съдът поста но вя ва, че то ва 
изиск ва не на ру ша ва лич на та ав то но мия и фи зи ческата непри кос-
но ве ност на жал бо по да те ли те съглас но чл. 8 ЕКПЧ (§ 135).

Така сти га ме до вто ра та гру па пред постав ки, които се ос но-
ва ват на пра во за щит ния под ход и произ ти чат от раз би ра не то, че 
състоянието на тран с сек су ал ност е обек тив но при съ що – да-
де ност за ли це то, състояние на усе ща не за при над леж ност 
към дру гия пол, на жи вот в дру гия пол. Тук не ста ва въпрос 
оба че за во ля за пре ми на ва не към дру гия пол, а за обек тив но-су-
бек тив но усе ща не за при над леж ност. Това е пред постав ка, която 
би могло да се до ка же чрез спе циали зи ра на ек спер ти за – пси хо-
ло гич на, пси хиатрич на, но не и ме ди цин ска ек спер ти за. Става 
въпрос за ви со коспе циали зи ра на ек спер ти за за уста но вя ва не на 
състоянието тран с сек су ал ност, без да е не об хо ди мо ка то до ка за-
тел ст во да се изиск ва про мя на в ана то мич ния или фи зиоло гич ния 
пол. Тази пред постав ка би би ла един ст ве но въз мож на та при 
дейст вието на МКБ, 11-а ре ви зия, която из важ да състоянието 
тран с сек су ал ност от ка та ло га на пси хич ни те за бо ля ва ния. Хирур-
гич ното пот вър ж да ва не на по ла оба че ви на ги е въз мож ност – по 
из бор на ли це то.

В та зи на со ка се раз ви ва и но ва та прак ти ка на ЕСПЧ, кой то 
посте пен но изоста вя ме ди цин ски те кри те рии ка то ос но ва ние за 
юри ди ческо приз на ва не на но вия пол. Както по со чих ме, в по-
ран ни те си де ла ЕСПЧ е се зи ран от т.нар. посто пе ра тив ни (пре-
ми на ли хи рур ги ческа опе ра ция за про мя на на пола) тран с сек су-
ал ни ли ца. Съдът приз на ва, че „тран с сек су ал ни те, опе ри ра ни, 
фор ми рат доста добре де фи ни ра на и иден ти фи ци ру ема гру па“ и 
„неприз на ва нето на посто пе ра тив ни те тран с сек су ал ни ли ца ги 
поста вя в си ту ация на уяз ви мост, тре вож ност и уни же ние; ко га то 
дър жа ва е раз ре ши ла ле че нието и опе ра цията, облек ча ва щи 
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състоянието на тран с сек су ален, (...) из глеж да не ло гич но да се от-
ка же да се приз на ят прав ни те после ди ци от ре зул та та, до кой то 
во ди ле че нието (Rees v. the United Kingdom, 1986, § 38; Goodwin v. 
the UK, 2002, § 77–78; L. v. Lithuania, 2008, § 56; Hämäläinen v. 
Finland, 2014, § 59 и 68; Y. Y. v. Turkey и др.).

В по-къс на та си прак ти ка Съдът раз ви ва раз би ра не то си, че 
„въпро сът за за ко но во то приз на ва не на по ло ва та иден тич ност на 
тран с сек су ал ни те, които не са пре ми на ли ле че ние за смя на на по-
ла, одобре но от власти те, или които не же ла ят да се под ло жат на 
та ко ва ле че ние, съ що по па да в об хва та на при ла га не то на чл. 8 от 
Конвенцията (A. P., Garçon, Nicot v. France, 2017, § 94). Изводът 
е, че опе ра цията не е усло вие за про мя на та. По то ва де ло са обе-
ди не ни три жал би – пър ва та е сре щу от каз за приз на ва не на граж-
дан ския пол след хи рур ги ческа про мя на по ра ди то ва, че ли це то 
не е сътруд ни чи ло за про веж да не на ме ди цин ската ек спер ти за, а 
вто рият и тре тият жал бо по да те л се оплак ват, че във Франция45 
про мя на та на по ла е под усло вие да се до ка же, че ли ца та стра дат 
от раз стройст во на по ло ва та иден тич ност и че про мя на та във 
външ ния им вид е не обра ти ма. Промяната във външ ния вид оба че 
се пости га с хор мо нал на те ра пия, чиято после ди ца е не обра ти ма-
та сте рил ност. За пра ви тел ст во то те зи усло вия са не об хо ди ми, за 
да се за щи тят об щест ве ният ин те рес от ста бил ност на граж дан-
ско то състояние на ли ца та и не от чуж ди мост та на граж дан ския 
ста тус на ли це то. Според пра ви тел ст во то не е не съ раз мер но да 
от ка же иска не за про мя на на по ла, ко га то не е до ка зан не обра ти-
мият ха рак тер на про мя на та във външ ния вид и с от ка за се пости-
га спра вед лив ба ланс меж ду прин ци па на не от ме ни мост та на 
граж дан ско то състояние и изиск ва нията за прав на си гур ност, от 
ед на стра на, и пра во то на всич ки ли ца на за чи та не на лич ния жи-
вот, от дру га.

Тази те за на френ ско то пра ви тел ст во е поста ви ла ЕСПЧ 
пред труд на та за да ча да обос но ве, че кос ве на та пред постав ка 
(про мя на та на външ ния вид с хор мо нал на терапия) на ру ша ва 

45 Жалбите са по да де ни през 2012 и 2013 г.; след то ва френ ско то за ко но да-
тел ст во е про ме не но. 
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чл. 8 ЕКПЧ (A. P., Garçon, Nicot v. France, 2017, § 123). За да 
поста но ви на ру ше ние на чл. 8 ЕКПЧ, Съдът приема, че жал би те 
се от на сят до съ щест вен аспект на ин тим на та иден тич ност на ли-
ца та и до ри за тях но то съ щест ву ва не, (...) пър во, за що то въпро сът 
за сте ри ли за цията се от на ся пря ко до фи зи ческа та непри кос но ве-
ност на ин ди ви ди те, и вто ро, за що то жал би те се от на сят до по ло-
ва та им иден тич ност. Съдът се по зо ва ва на ре ше нието си по де ло-
то Van Kück, къ де то ве че е под чер та вал, че „по ня тието „лич на ав-
то но мия“ е ва жен прин цип, ле жащ в ос но ва та на тъл ку ва не то на 
га ран циите на чл. 8“ (Van Kück, § 69), и че пра во то на по ло ва 
иден тич ност и лич ност но раз ви тие е ос но вен аспект на пра во то 
на за чи та не на лич ния жи вот (Van Kück, § 75). Заключението е, че 
дър жа ва та от вет ник е има ла са мо тяс на сво бо да на пре ценка в то-
зи слу чай. Съдът постановява, че изиск ва не то на Франция за сте-
ри ли за ция, при ла га но към ли ца, же лаещи за кон но да про ме нят 
име на та и по ла си в ак та за раж да не, за да отра зя ват тях на та по-
ло ва иден тич ност, е на ру ше ние на пра во то на ли чен жи вот 
съглас но чл. 8 ЕКПЧ (A. P., Garçon, Nicot v. France, 2017, § 135). 
Съответно от ка зът на мол би те на вто рия и тре тия жал бо по да те л 
за про мя на в граж дан ско то състояние с мо ти ва, че те не са пре-
доста ви ли до ка за тел ст во за не обра ти мия ха рак тер на про мя на та 
във външ ния им вид (че са пре тър пе ли опе ра ция за сте ри ли за ция 
или ме ди цин ско ле че ние, което во ди до мно го го ля ма ве роят ност 
за стерилност), пред ставля ва не изпъл не ние от дър жа ва та от вет-
ник на по зи тив но то ѝ за дъл же ние да оси гу ри пра во то им на за чи-
та не на лич ния им жи вот (на ру ше ние на чл. 8 ЕКПЧ). Съдът пра-
ви и важ ния из вод, че ин те ре си те на вто рия и тре тия жал бо по да-
те л се пре покри ват до из вест на сте пен с об щия ин те рес за за паз-
ва не на прин ци па на не от чуж даемост на граж дан ско то състоя ние, 
на деж д ност та и после до ва тел ност та на за пи си те за граж дан ско 
състояние и прав на та си гур ност, пред вид че то ва изиск ва не съ що 
та ка на сър ча ва ста бил ност та в про ме ни те на по ла в до ку мен ти те 
за граж дан ско състояние.

В заклю че ние: бъл гар ският съд след ва да до пус не по ре да на 
ЗГР про мя на на дан ни те в съста ве ни те ак то ве за граж дан ско 
състояние на мо ли тел, кой то твър ди, че е тран с сек су ален, при 
след ни те пред постав ки: 1) състояние на тран с сек су ал ност, до ка-
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за но с ви со коспе циали зи ра на пси хо ло ги ческа и/или  пси хиатрич-
на ек спер ти за, 2) дееспо соб ност (пълно летие) и 3) прекра тя ва не 
на бра ка, ако мо ли те лят се на ми ра в брак, при дейст вието на 
чл. 46, ал. 1 КРБ.


