Sida 1 (13)

FÖRVALTNINGsRÄTTEN.
I STOCKHOLI\tl
AJhnännaavdehllngen

DOM

Mål nr

2012-03-09
Meddelad i
Stockholm

45723-10
Enhet 15

KLAGANDE
N. N., se bilaga l

:"!.

Ombud: Jurist Kerstin Burman
Disk::rin:iineringsbyrån Uppsala
Svartbäcksgatan 58
753 33 Uppsala

MOTPART
Socialstyrelsen
Rättsliga rådet

l 06 30 Stockholm

ÖVERKLAGATBEsLUT
Socialstyrelsens beslut den 5 oktober 201 O

SAJillN
Fastställande av könstillhörighet enligt lag ( 1972: 119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall (könstillhörighetslagen)

DOMSLUT
l. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och fOrklarar att N.N.:s
könstillhörighet ska vara man.

2. Det ankommer på Socialstyrelsen att vidta de åtgärder som följer av
denna dom.

3. Förvaltningsrätten fårordnar med stöd av 43 kap. 8 §offentlighets- och
sekretessiagen (2009:400) att sekretess enligt 25 kap. l § samma lag ska
gälla får uppgifter i bilaga l (sekretessbilaga).

Dok.ld 119730
Postadress
115 76 Stockholm

Besöksadress
Tegeluddsvägen l

Telefax
Telefon
.08-561 680 01
08-561 680 00
E-post:
forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-15:00

FÖRVALTNINGsRÄTTEN

Sida 2
45723-10

DOjVI

ISTOCKHOLM
AJhnännaavdehringen
BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.

Soda~styrelsen, genom dess rättsliga råd, avslog den

5 oktober 201 O

N.N.:s ansökan om fastställelse av ändrad könstillhörighet till man med
stöd av könstillhör:ighetslagen. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak
följande. För fastställelse av ändrad könstillhörighet krävs eriligt lag a:tt
sökanden undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga. N.N. hm återtagit sin ansökan om sterilisering och det hm inte
visats att N.N. saknm fortplantningsformåga.

N.N. yrkm i forsta hand att förvaltningsrätten upphäver Socialstyrelsens
beslut och fastställer att han tillhör det manliga könet, i andra hand att förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet

till Socialstyrelsen for fortsatt handläggning. Som grund anförs bl.a. följande. Under år 2007 påbörjade han en s.k. könsbytesutredning hos en utredme i Uppsala. Under utredningen hm han bl. a. träffat en psykiatriker,
Deanne Okret Mannelid, regelbundet Han hm vidme gått på undersölming
hos psykologen Gunnar Holm för utredning avseende andra psykiska diagnoser och gjort I Q-test m.m. Han har också gått hos gynekolog och endokrinolog som ett led i utredningen och påbdrjade sin hormonbehandling år

2008. Året därpå vm han tilllogoped och hos kirurg som utförde mastektomi.

Hans ansökan om fastställelse av manlig könstillhörighet bestyrktes av
utredare och behandlingsteam. I samband med denna ansökan var han också tvungen att ansöka om sterilisering eftersom hans utredare i annat fall
inte ville skicka in och förorda den. Vid Socialstyrelsens rättsliga råds
sammanträde fick han inledningsvis träffa föredraganden i ärendet inför
rådet. I slutet av mötet med föredraganden återtog han sin ansökan om sterilisering med motiveringen att ett sådant ingrepp innebär en stor risk, att
han inte är säker på att han

vill bli av med sin fortplantningsförmåga samt
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att han inte anser att det är statens sak att besluta om sterilisering for tillgång till hälso- och sjukvård eller får att få sin av staten bekostade och
utförda medicinska könskorrigering rättsligt erkänd. Föredragariden uppgav att det i övrigt inte synes ha förelegat några hinder får att godkänna
hans ansökan och att denna skulle ha gått igenom om han hade underkastat
sig kravet på sterilisering.

I förarbetena till könstillhörighetslagen (prop. 1972:6 s. 49 f.) motiveras
kravet på sterilisering - trots de i samma fårarbeten konstaterade stora riskerna med operationen- med att det är nödvändigt att eliminera risken för
den förvirring i släktskapsförhållandena som skulle uppstå om en transexuell person som fått sin könsregistrering ändrad skulle få egna barn.

Frågan om krav på sterilisering har behandlats i olika utredningar och rapporter av såväl statliga som mellanstatliga instanser liksom av civila aktörer. I SOU 2000:20 "Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975" utr_eddes den
tvångssterilisering som skett mellan åren 1935-1975. sterilisering som
ställdes som villkor for utskrivning från anstalt eller institution; sterilisering
som gjordes på underårig eller omyndig; sterilisering som gjordes med hänvisning till att personen bedömts vara "sinnesslö'; sterilisering som ställdes
som villkor får att göra abort; sterilisering som ställdes som villkor får att
ingå äktenskap; och sterilisering som ställdes som villkor för att erhå11a
vissa statliga bidrag är enligt utredningen exempel på situationer som inte
var frivilliga. Utredningen menar att ett sådant villkor inte sågs som något
otillåtet tvång från statsmaktemas sida. Här var det således främst inte fråga
om en "rättslig brist" i lagstiftningen utan en annan attityd till frihetsbegreppet och vad valfrihet innebar. Utredningen menar att vi idag i svensk
lagstiftning har regelsystem som bör vara tillräckliga för att göra en
påtvingad sterilisering eller annat liknande påtvingat kroppsligt ingrepp
olagligt.
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I mars·2007 presenterades FN:s råd for mänskliga rättigheter s.k. Yogyakarta-principema. I princip nummer tre ''The Right to Recognition before
the Law'' står bl. a. att ingen ska bli tvingad att undergå en medicinsk process, inkluderad könskorrigerande operationer, sterilisering eller hormonell
terapi som krav för lagligt erkännande för deras

kön~identitet.

Vidare kom Europarådets kornmissionär för mänskliga rättigheter, Thomas
Hammarberg, år 2009 med rapporten "Human Rights and Gender Identi-

ty". I rekommendationerna till medlemsstatema ska bl.a., enligt rapporten,
varje medlemsland ta bort eventuella krav på sterilisering och Cl!ldra medicinska behandlingar får att individer ska ha rätt att juridiskt få byta kön.

Även Socialstyrelsen menar att det nu aktuella kravet på sterilisering saknar saklig grund samt är att se som ett tvång. Socialstyrelsen publicerade i
juni 201 O rapporten "Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar". I rapporten fårslås att kravet i könstillhörighetslagen på att
individer ska sakna fortplantningsformåga tas bort. Dessutom anger Socialstyrelsen att all hälso- och sjukvård som huvudregel är frivillig samt att
tvångsvård endast kan ges undantagsvis och fordrar stöd i lag.

World Professional Association for Transgender Health, WP ATH, som
består av ~edicinska experter och utfårdar etiska riktlinjer avs~ende vård
for patienter med könsidentitetsstömingar, har konstaterat att det inte finns
sakliga skäl att uppställa ett krav som det i målet aktuella kravet och har
den 16 juni 20 l O uttalat i huvudsak fdljande. Ingen person ska behöva underkasta sig kirurgiska ingrepp eller acceptera sterilisering som en fårutsättning för att få sin könstillhörighet erkänd. För det fall en könsmarkör
krävs på identitetshandlingar, kan markören utgöras av den könstillhörighet som personen lever i, oavsett reproduktiv förmåga. WP ATH uppmanar
regeringar och myndigheter att upphöra med krav på kirurgiska ingrepp
som villkor får att få en ny könstillhörighet fastställd.
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I Sverige ställs ett krav på sterilisering upp for fastställelse av könstillhörighet, d.v.s. möjligheten till rättsligt erkärmande av könskorrigering: Mot
bakgrund av ovan nämnda rapporter, exempelvis Socialstyrelsens utredning, måste det anses vara klarlagt att det inte· finns någon saklig grund till.
att uppställa något sådant krav. Kravet på sterilisering strider mot artikel 8

i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättighetema
och de grundläggande friheterna (EKMR) redan på denna grund. Europa-.
domstolen har fastslagit att det primära syftet med artikel 8.EKtvrR är att
'skydda individer mot statliga ingrepp i privatlivet. Socialstyrelsen har i sin
rapport fastslagit att det nu aktuella steriliseringskravet inte är ett frivilligt
sådant. Ä ven utifrån definitionen av tvång i SOU 2000:20 är kravet att se
som tvångssterilisering. Att staten uppställer ett krav på ett omfattande
kroppsligt ingrepp med stora konsekvenser för att individer ska tillerkännas denna rättighet ·måste således ses som ett klart ingrepp i privatlivet.

Ä ven på denna grund strider således kravet mot artikel 8 EKI.V:IR.

Europadomstolen har också konstaterat att biologiska barn ryms inom begreppet familjeliv. Kiav på avlägsnande av organ samt fortplantningsformåga ryms inom såväl begreppet familjeliv som privatliv. Enligt de utredningar som företagits finns inget sakligt eller ändamålsenligt skäl till att
uppställa ett krav på sterilisering. De skäl som anges i förarbetena, d.v.s.
förv~ing

i foråldraskap samt medicinska risker, saknas det alltså belägg

för. Det fmns inte heller några andra skäl, framför allt inte några tungt vägande sådana, att upprätthålla kravet. Det finns således inget godtagbart
skäl att inskränka rätten till respekt för privatlivet i artikel 8 EKtvfR.

Kiavet på sterilisering för att kunna tillgodogöra sig en av Europadomstolen fastslagen rättighet (att

ra genomförd könskorrigering rättsligt erkänd)

måste ses som en särbehandling av transexuella. Enligt gällande rätt är
särbehandling av transsexuella samt av den som har ändrat eller avser att .

Sida 5
45723-10

Sida 6

FÖRVALTNINGsRÄTTEN
ISTOCKHOLM

DO :NI

AJhnännaavdehllngen
ändra sin könstillhörighet sfub~handling p.g.a. kön. För att sådan ska vara
tillåten krävs, enligt Europadomstolen, särskilt tungt vägande skäl.

Eftersom det nu aktuella kravet på sterilisering inte är att se som ett frivilligt val och det inte framkommit något ändamål som är godtagbart i ett

demokratiskt samhälle som kravet tillgodoser, måste detta också anses st;dda mot de grundläggande demolaatiska principer som fastslagits i regeringsformen, RF. Av SOU 2000:20 framgår också att de regleringar som
finns idag är tillräckliga för att ett krav som det nu aktuella steriliseringskravet ska anses vara olagligt.

Kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen är således obsolet, strider
rriot grundlag samt EK!VIR och ska därfor åsidosättas i rättstillämpnirigen.
Högsta domstolen tolkade i NJA 2004 s. 840 praxis från Europadomstolen
som avsåg en annan lagstiftti.ing än den i målet aktuella. Det kan inte la:ävas att exakt samma fråga som den nu aktuella har avgjorts i Europadomstolen för att d@t ska anses föreligga klart stöd for att kravet på sterilisering

i könstillhörighetslagen strider mot EK1YIR. ·

Europadomstolen har i flera avgöranden behandlat frågan om respekten för
privatlivet enligt artikel 8 EK1\1R kräver att könskonigering genom medicinsk behandling tillerkänns rättsliga verkningar. Vidare kan noteras att
Europadomstolen har ogiltigforklarat osakliga krav som medlemsländerna
ställt upp för att ge en könskordgering rättslig verkan. Europadomstolens
praxis innebär att det är helt klart att biologiska barn ingår i begreppet familjeliv i artike112 EKNfR. Europadomstolen har i flertalet domar också
påpekat att det huvudsakliga syftet med artikel 8 EKN!R är att skydda individer mot godtyckliga ingrepp i privat- och familjelivet av staten och offentliga myndigheter, men att det också av artikeln kan folja skyldighet för
staten att vidta vissa aktiva handlingar for att garantera att rättigheterna
inte insla:änks. Vidare kan konstateras att Europadomstolen uttalat att
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skillnader i behandling p.g.a. kön kräver särskilt tungt vägande skäl.

Hänvisning sker till Europadomstolens rättfall Goodwin mot FöNmade
kungariket,_ Schlumpf mot Schweiz, Pany mot Förenadf!' kungariket, Keegan mot Irland, Somme1jeld mot Tyskland, Kroon & Others mot Nederländerna, Schak & Kopfmot Österrike) och Förvaltningsrätten i Stockhohns
dom den 14 september 201 O i mål nr 21170-1 O.

Enligt svensk rätt och EU-pra--ds är diskriminering av transexuella samt
diskriminering av den som har ändrat eller avser att ändra sin könstillhörighet diskriminering p. g. a. kön, se exempelvis l kap. 5 §stycke 2 diskrimineringslag (2008:567) samt prop. 2007/08:95 s. 111 f. samt BUdomstolens mål C-13/94, P mot S & Cornwall County och C-4 2 3/04, Sarah lYfargaret Richards mot Secretmy ojStatefor Work and Pensions.

Socialstyrelsen bar avstått från möjligheten att yttra sig.

UTREDNING I :MÅLET
Av Socialstyrelsens rapport om Tral1Ssexuel1a och övriga personer med
könsidentitetsstörningar, Rättsliga villkor for fastställelse av könsti11hörighet, publiceradjuni 2010, framgår bl.a. följande.

steriliseringskravet

Det fmns idag motsatta uppfattningar avseende det idag gällande steriliseringskravet främst mellan intresseorganisationer och professionen. De flesta intresseföreningar menar att steriliseringskravet är forlegat och att det är upp till individen
själv om man vill frivilligt genomgå en sterilisering men att det inte ska finnas
något Jagkrav på detta medan andra anser det vara en "icke-fråga". Det råder varierande åsikter bland fåreträdama for professionen där en del anser att sterilisering
och kastrering ska vara ett krav medan andra företrädare delar intresseorganisa-
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tionernas krav. Vård och behandling ska ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. För steriliseringskravet och för borttagande av könskörtlar har det framfOrts åsikter om att det kan foreligga medicinska risker i fonn av ökad risk for
vissa cancerformer. Det flnns dock ingen tydlig evidens for detta. Mot detta bör
även vägas den psykologiska risk det innebär för en person att inte få könskonträra hormoner på grundval av att individen inte vill sterilisera eller :fa sina könskörtlar borttagna. Det är viktigt att patienten ges tydlig information om eventuella
risker med att påbörja en behandling med könskonträra hormoner och de eventuella riskerna med att behålla könskörtlarna vid en sådan behandling.
All hälso- och sjukvård som huvudregel är frivillig. Tvångsvård endast kan ges
undantagsvis och fordrar stöd i lag. Det steriliseringskrav som uppställs i könstillhörighetslagen kan då ses ur flera olika perspektiv. Ått vilja erhålla en ny juridisk
fastställelse är ett val som individen gör och individen väljer då också att underkasta sig de krav som finns i lagen. Ett annat perspektiv gör gällande att könstillhörighetslagen trädde i kraft 1972, under en era då det fortfarande pågick tvångssteriliseringar, och att kravet i lagen måste ses ur detta perspektiv.

DOMSKÄL

Könstillhörighetslagen och konflikt med annan reglering

I l § könstillhörighetslagen anges följande.
Den som sedan ungdomen upplever att han tillhör annat kön än det som framgår
av folkbokföringen och sedan avsevärd tid uppträder i enlighet härmed samt måste antagas även framdeles leva i sådan könsroll kan efter egen ansökan 1a fastställt
att han tillhör det andra könet.
Fastställelse får ske utan hinder av att sökanden tidigare erhållit fastställelse enligt 2 §.
Fastställelse enligt fårsta stycket meddelas endast om sökanden fyllt arton
år och undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga.

Kravet på sterilisering eller avsak11ad av fortplantningsförmåga i l §
könstillhörighetslagen är otvetydigt och ger inte utrymme for tol.kning. I de
situationer då en lagbestämmelse hamnar i kon:flikt med en bestämmelse i
Europakonventionen, såsom den tolkats av Europadomstolen, ska den i
vissa fall åsidosättas. A v förarbeten om en refonnerad grundlag (prop.

2009/10:80 s. 289-290) framgår att det S;k. uppenbarhetskravet vid lagprövning ta&its bort och att en eriman införts som anger att grundsatserna
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om folksuveränitet och lagbundenhet, med dess princip om normhierarki,
sär:;;kilt ska beaktas vid lagprövning av föreskrifter beslutade av riksdagen.
Vidare framgår (s. 330) att konventionen, som gäller som svensk lag, dessutom getts en särskild konstitutionell ställning genom förbudet i 2 kap. 23 §
RF [numera 2 kap. 19 § RF förvaltningsdomstolens anmärkning]. mot
normgivrring i strid med konventionen.

Någon risk fcir en konfli..lct mellan EK.lY!R bestämmelser och föreskrifterna i

2 kap. RF kan inte uppstå. I den mån de två regelsystemen inte ger samma
skydd kommer den regel som går längst att bli den som avgör hur långt
skyddet för fri- och rättigheterna sträcker sig. Med andra ord kompletterar
regelsystemen varandra (prop. 1993/94: 117).

Sedan Lissabonfördraget trätt i kraft har EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna blivit rättsligt bindande for medlemsstaterna. Artikel 6.1.2 i
ED-fördraget slår emellertid fast att bestämmelserna i EU:s rättighetsstadga inte på något sätt utökar unionens befogenheter såsom de defmierats i
fördragen. EU:s rättighetsstadga är därmed inte tillämplig i målet då frågan

i målet inte har en ED-aspekt.

Förvaltningsrätten noterar att en lag om ändring i

RF trädde i kraft den l

januari 2011. Nedan anges lagtext från RF i dess lydelse innan den 1 januari2011.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten har i aktuellt mål att avgöra om kravet på sterilisering
eller .avsaknad av fortplantningsformåga for fastställelse av ny könsidentitet enligt 1 § könstillhörighetslagen hamnar i konflikt med någon bestämmelse om rätt till skydd för privatliv, familjeliv eller diskriminering i RF,
EK.lvffi. eller diskrimineringslagen.
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N.N. har enligt utredning i målet genomgått psykologiska och andra medicinska undersökningar sedan N.N. påbörjade könsbytesutredningen 2007
fram tills N.N. skickade in ansökan om fastställelse av manlig könsidentitet
2010. Av utredningen framgår även attN.N. vid ansökan angett att han vid
ti11få1let för ansökan inte var intresserad av ingrepp i könsorganen eller
borttagande av könskörtlar. N.N. ansökte därför enbart om fastställelse av
könstillhörighet och sterilisering.

N.N. har återtagit sin ansökan om sterilisering och har anfört att kravet på
sterilisering vid fastställande av könsidentitet strider mot rätten till skydd
för privatlivet. A v 2 kap. 6 RF framgår att varje medborgare är gentemot
det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. I artikel 8 EKivfR
anges att var och en har rätt till skydd för sitt privatliv. Förvaltningsrätten
konstaterar att rätten till privatliv enligt artikel 8 EKivfR omfattar en rätt till
rättsligt erkännande av en ny könstillhörighet Det kan inte heller anses
vara en hållbar situation att transsexuella, efter operation, lever i en tillvaro
där de inte helt fullt ut tillhör ett visst kön. (Christine Goodwin mot För-

enade Konungariket). Praxis från Europadomstolen avseende fysisk och
psykisk integritet visar att kroppsliga ingrepp som skett med tvång omfattas av skyddet enligt artikel 8 EKMR (Y.F mot Turkiet). Vad som sker
med samtycke omfattas i princip inte av skyddet i artikel 8 EK1\1R. Enligt
Socialstyrelsens rapport om "Transsexuella och övriga personer med
könsidentitetsstömingar" kan det steriliseringskrav som uppställs i
könstillhörighetstagen ses ur flera olika perspektiv. Att vilja erhålla en ny
juridisk fastställelse är ett val som individen gör och individen väljer då
också att underkast~ sig de krav som flnns i lage~. Vidare gör ett annat
perspektiv gällande att könstillhörighetslagen trädde i kraft 1972, under en
era då det fortfarande pågick tvångssteriliseringar, och att kravet i lagen
måste ses ur detta perspektiv.
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Förvaltningsrätten anser att kravet på sterilisering vid könsbyte för att få ett
nytt kön juridisk fastställt måste ses som ett påtvingat kroppsligt ingrepp
eftersom ett sådant ingrepp krävs får att fullt ut få ett rättsligt erkännande
av ny könstillhörighet Dänned står lagens krav i strid med rätten till pdvatliv enligt artikel 8 EK1'vfR, som gäller som svensk lag, och Europakon,..
ventionen bör ges företräde framfor bestämmelsen i l § könstillhörighetslagen.

Med hänsyn härtill finns inte skäl att bedöma övriga omständigheter som
framförts av klaganden till stöd for ett bifall till överklagandet.
Eftersom det är återtagandet av ansökan om sterilisering och att det inte
visats att N.N saknar fortplantningsfönnåga som är motiven for avslag på
N.N:s ansökan anser forvaltningsrätten mot bakgrund av sin bedömning att
överklagandet ska bifallas och N.N ska forklaras könstillhörighet som man.
HUR lVIAN~..RKLAGAR, se bilaga 2 (D V 31 09/lA)

~
tt}~(
Susanne Ba ge l /

.

Rådman
I avgörandet har utöver rådmannen Susanne Bagge (skiljaktig mening)
även nämndemännen Torbjörn Holmstedt, Ann-Clrristine Josefsson och
Mats ·s undin deltagit. Handläggare har varit Anna Mörtberg.

Skiljaktig mening

Rådmannen Susanne Bagge är skiljaktig och anfor följande.
I likhet med majoriteten anser jag att rätten till privatliv enligt artikel 8 i
EK.lvfR alnfattar en rätt till erkännande av.en ny könstillhörighet Frågan är
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om den inskränkning i ett erkännande som blir konsekvensen i ett fall då
en enskild inte vill genomgå en sterilisering kan anses stå i strid med Europakonventionen eller grundlagen och om forvattningsrätten till fOljd av
detta ska frångå den reglering som finns i könstillhörighetslagen vid sin
prövning.
Mot bakgrund av att sterilisering vid könsbyte sker efter extensiv utredning
och med samtycke av någon som är beslutskapabel, välinformerad och
infdrstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ kan förutsättningen att sterilisering ska genomforas enligt min mening inte anses
grundad på ett tvång. Krav på sterilisering vid könsbyte strider därmed inte
mot skydd for privatlivet enligt RF eller artikel 8 EKMR. Inte heller i övrigt har kommit fram att kravet på sterilisering enligt l § könstillhörighetslagen skulle innebära en kränkning av N.N.:s rätt till privatliv enligt atiikel
8 i EMKR som innebär att den gällande lagregleringen ska åsidosättas.
Rätten till respekt för familjelivet
I Europakonventionen anges även i artikel 8 EKMR att var och en har rätt
till skydd for sitt familjeliv. N.N. har m1fort att han inte är säker på om han
vill bli av med rätten till fortplantning och att krav på sterilisering strider
mot rätten till respekt for familjelivet. Jag finner att denna rätt bygger på
definitionen av begreppet familj. Enligt praxis från Europadomstolen har
varje stat stor frihet att själv utforma vad som konstituerar en familj och
vilka regler som ska gälla (lvfata Estevez mot Spanien, Kommissionens mål
9369/81, 11716/85 och 16106/90). För att omfattas av rätten till respekt for

familjeliv förutsätts emellertid att det finns en famiU. Enbart en önskan om
att få en familj skyddas inte av bestämmelsen om respekt for familjeliv

(Frette mot Frankrike). Jag anser att begreppet familj enligt artikel 8
EK1V1R tar utgå ifrån hur begreppet familj definieras i svensk lagstiftning
som t.ex. foräldrabalken (1949:381) och äktenskapsbalken (1987:230).
N.N. har inte visat att det föreligger någon relation som kan anses utgöra
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familj i den mening som avses i artikel 8 EKiviR. Jag fmner därmed att
artikel 8 i den del den gäller skydd för familjelivet inte är tillämpbar i
N.N.:s aktuella situation.

Diskriminering på grund av sexuellläggning
I artikel 14 EKiviR anförs att åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i konventionen ska säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund
av kön, ras, hudfårg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, fOrmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Enligt N.N. måste kravet på sterilisering för att kunna få en genomförd
könskorrigering rättsligt erkänd ses som en särbehandling av transexuella.

F ör att man ska kunna tala om diskriminering måste de personer som j ämfårs med varandra befinna sig i en analog situation (Van der .~.Yfussele mot

Belgien). Det är i målet inte visat mot vilkenjämförbar situation som N.N.
anser sig vara diskriminerad. Jag anser därmed att utredningen i målet inte
visar att krav på sterilisering vid könsbyte kan anses vara diskriminerande
på grund av sexuellläggning enligt RF, artikel 14 EKiviR eller enligt
diskrimineringslagen.

Sammanfattningsvis flnner jag att kravet på sterilisering i l § könstillhö- ·
righetslagen inte strider mot Europakonventionen, regeringsformen eller
diskrimineringslagen. Socialstyrelsen har därmed haft rätt att avslå N.N.:s
begäran om könbyte. Överklagandet ska därför avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
forvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta forvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrätten.
Överklagandet sim ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Tiden fOr överklagande fOr det allmänna räknas dock
från den dag beslutet meddelades.
· Om sista dagen får överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta fc\rvaltningsdomstolen fordras att

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund for resning fdreligger eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt forbiseende eller grovt misstag.
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därförviktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varfor man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original
samt innehålla följande uppgifter;
l.

den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer.
Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås
for delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person· eller
adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2.

det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3,

de skäl som klaganden vill åberopa fOr sin begäran om att få prövningstillstånd

4.

den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen for detta

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad hantl10n vill styrka med varje särskilt bevis.
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