РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 16.10.2020 г.
С разпореждане от 26.06.2020 г. на председателя на Върховен
касационен съд на Република България е образувано тълк.д. № 2/ 2020 г. на
ОСГК на ВКС по въпроса, поставен по реда на чл. 292 ГПК с Определение
№ 86/ 27.04.2020 г. по гр.д. № 698/ 2020 г. от състав на Върховен
касационен съд, Четвърто гражданско отделение:
Допустимо ли и при какви предпоставки да бъде допусната
юридическа промяна на пола при установена транссексуалност на
молителя?
В подготвително заседание от 03.07.2020 г. комисията за изготвяне
на проект за тълкувателно решение, в изпълнение на правомощията си по
чл. 4.1. от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК,
ОСТК и ОСГТК на ВКС, констатира противоречива практика с решения на
ВКС по чл. 290 ГПК, постановени все в охранителни производства по
раздел VIII Закона за гражданската регистрация по следния въпрос:
Допустимо ли е и при какви предпоставки съдът да допусне по
реда на Закона за гражданската регистрация промяна на данните в
съставените актове за гражданско състояние на молител, който
твърди, че е транссексуален?
Комисията изготви съответното предложение и в проведеното
закрито заседание на 08.10.2020 г. ОСГК на ВКС прие въпросът да бъде
редактиран с посоченото от комисията съдържание.
На основание чл. 7.3 и чл. 8.1 от Правилата за приемане на
тълкувателни решения на ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВК и предложението
на комисията следва да се изпратят покани до лицата по чл. 129 ЗСВ,
които могат да представят становища в указания срок, като следва да бъде
насрочено и открито заседание на Общото събрание на Гражданска
колегия на ВКС, на което да се изслушат становищата на гостите по
въпроса на тълкувателното дело, и закрито заседание, на което да се
обсъди и гласува докладът на комисията по делото, определена с
разпореждането за образуване на тълкувателното дело.
С оглед на горното,
РАЗПОРЕЖДАМ :
I. НАСРОЧВАМ т.д. № 2/2020 г. на ОСГК за 25.02.2021 г. от
14.00 ч. в зала № 15 на ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат
уведомени всички лица по чл. 129 ЗСВ и съдиите от Гражданска колегия
на Върховния касационен съд.

II. Да бъдат изпратени покани, като се приложи и копие от
настоящото
разпореждане,
разпореждането
за
образуване
на
тълкувателното дело, Определение № 86/ 27.04.2020 г. по гр.д. № 698/ 2020
г. Четвърто отделение на ВКС, от предложението на комисията от
03.07.2020 г. и извадка от решението на ОСГК от заседанието от 08.10.2020
г. до главния прокурор, министъра на правосъдието, председателя на
Висшия адвокатски съвет, омбудсмана, Комисията по правни въпроси при
Народното събрание, директора на Института за държавата и правото при
Българска академия на науките, ръководителите на катедрите по
гражданскоправни науки в юридическите факултети на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“, ръководителите на катедрите „Частноправни науки“ при
Университета за национално и световно стопанство – гр. София,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“,
ръководителите на Департамент „Право“ на Нов български университет –
гр. София, които могат да дадат писмени становища до 18.12.2020 г. по
въпроса:
Допустимо ли е и при какви предпоставки съдът да допусне по
реда на Закона за гражданската регистрация промяна на данните в
съставените актове за гражданско състояние на молител, който
твърди, че е транссексуален?
III. Да бъдат изпратени покани, като се приложат и копие от
настоящото
разпореждане,
разпореждането
за
образуване
на
тълкувателното дело, Определение № 86/ 27.04.2020 г. по гр.д. № 698/ 2020
г., Четвърто отделение на ВКС, от предложението на комисията от
03.07.2020 г. и извадка от решението на ОСГК на заседанието от
08.10.2020 г. до председателите на апелативните съдилища, на окръжните
съдилища, на Софийски градски съд и на районните съдилища.
IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и
външния съд на Върховен касационен съд – секция „Тълкувателни дела“.
ЛОЗАН ПАНОВПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

