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Horing over udkast til bekendtgorelse om rendring af bekendtgorelse om pas 
m.v. 

Institut for Menneskerettigheder har den 6. februar 2009 modtaget udkast til be
kendtgorelse om rendring afbekendtgorelse om pas m.v. med anmodning om e
ventueHe bemrerkninger. 

I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med FeHer M, da betegnelsen af kon i 
pas automatisk dannes pa baggrund af ansogerens cpr-nummer. En transseksuel 
person, som har gennemgaet en konsskifteoperation, viI :fa tildelt et nyt cpr-num
mer svarende til den nye konsidentitet, hvilket satedes ogsa :far betydning for op
lysningen om kon i denne persons pas. Der kan i den forbindelse ogsa henvises til 
Den Europreiske Menneskerettighedsdomstols dom (EMD) i sagen Christine 
Goodwin mod UK1

, hvorefter en stat er positivt forpligtet til at sikre, at en kons
skifteopereret transseksuels konsskifte anerkendes i retlige sammenhrenge, herun
der i dennes identifikationsdokumenter. 

Ifolge udkastet :far transseksuelle personer mulighed for at :fa udstedt pas, hvor de
res biologiske kon ikke er angivet med den sredvanlige konsbetegnelse F for fe
male (kvinde) eHer M for male (mand), men i stedet markeres med et X for un
specified (Ikke prrecist oplyst). Disse betegnelser er i overensstemmelse med ret
ningslinjerne for International Civil Aviation Organization (ICAO), og ICAO har 
ifolge horingsbrevet opLyst, at betegneLsen X bL.a. kan anvendes i transseksuelles 
pas. 

Udkastet vedrorer alene personer, som ikke har gennemgaet et konsskifte, jf. ud
kastets forslag til nyt stk. 5 i den greldende pasbekendtgorelses § 5. 
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Y ogyarkarta-principperne2 opstiller standarder for et onsket beskyttelsesniveau 
under anvendelsen af internationale menneskerettighedskonventioner pa omradet 
for seksuel orientering og kensidentitet. Retningslinjeme er udarbejdet af intema
tionale menneskerettighedseksperter og blev prresenteret den 26. marts 2007 i for
bindelse med FN's Menneskerettighedsradsmode i Geneve. Det fremgar blandt 
andet af princip nr. 3, at enhver persons selv-definerede seksuelle orientering og 
konsidentitet er uloseligt knyttet til dennes personlighed og et af de mest grund
lreggende aspekter af selvbestemmelse, vrerdighed og frihed. Efter litra c i samme 
princip skal stater sikre procedurer for, at identitetspapirer, herunder fodselsattes
ter, pas mv., afspejler personens selv-definerede ken. 

Yogyarkarta-principperne er ikke bindende for Danmark, men indeholder ret
ningslinjer for, hvordan der bedst muligt tages hensyn til den transseksuelle per
son. 

Instituttet foreslar pa denne baggrund, at der foretages en nrermere vurdering af, 
hvordan der i Danmark i hojere grad kan tages hensyn til den transseksuelle per
sons opfattelse af sit ken, f.eks. saledes at et nyt personnummer kan tildeles efter 
Rigshospitalets Sexologisk Kliniks anerkendelse aftransseksualiteten. Pa denne 
baggrund viI der efterfolgende kunne udstedes pas med denne kensangivelse. Det
te skal ogsa ses pa baggrund af, at der ved den lobende indforsel afbiometriske 
pas efterhanden skabes en hoj grad af sikkerhed for identifikation af den enkelte 
person, uafhrengigt afbiologisk status. 

Der henvises tilj.nr. 2008-271-0004. 
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