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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelsen om pas m.v.
Vedhæftet sendes Justitsministeriets udkast til ændring af bekendtgørelsen om pas m.v. Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle
bemærkninger til udkastet senest den 21. maj 2010.
Udkastet indebærer en udvidelse af den eksisterende mulighed for at benytte kønsbetegnelsen X i danske pas, således at ikke blot transseksuelle
- men også personer, der gerne må ligestilles hermed - får mulighed for
at få udstedt et pas, hvor deres biologiske køn ikke er angivet med den
sædvanlige kønsbetegnelse F eller M, men i stedet markeres med et X.
Det bemærkes herved, at en pasindehavers køn efter retningslinjerne fra
ICAO (International Civil Aviation Organization) kan angives med F for
female, M for male eller X for unspecified. ICAO har oplyst, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelles pas.
Til orientering vedhæftes fortegnelse over de myndigheder, organisationer m.v., der høres over udkastet.
Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til fuldmægtig Ole Sellmer
Sørensen på telefon 72 26 85 89 eller e-mail oss@jm.dk.
Justitsministeriet skal opfordre til, at eventuelle bemærkninger sendes
med e-mail tilfølgendeadresse: oss@jm.dk medkopitil jm@jm.dk.Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes
både pr. brevpost og pr. e-mail.

Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 33933510

Justitsministeriet skal for god ordens skyld bemærke, at udstedte bekendtgørelser ikke sendes til de hørte parter. Derimod indeholder mini-

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

steriets nyhedsbrev information om udstedte bekendtgørelser. Tilmelding
til nyhedsbrevet kan ske på www. jm.dk.
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Fortegnelse over myndigheder, organisationer m.v., der høres over
udkast til ny bekendtgørelse om pas m.v.
Advokatrådet
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Dansk Erhverv
Danske Advokater
Den Danske Dommerforening
Dommerfuldmægtigforeningen
Fagligt Fælles Forbund (3F)
FamiliestyreIsen
Foreningen af Offentlige Anklagere
Foreningen af Politidirektører i Danmark
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Institut for Menneskerettigheder
Kommunernes Landsforening (KL)
Landsforeningen af Forsvarsadvokater
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Patientforeningen for Transseksuelle
Politiforbundet i Danmark
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Retslægerådet
Retssikkerhedsfonden
Rigshospitalets Sexologiske Klinik
Sundhedsstyrelsen
Trans-Danmark
Udenrigsministeriet
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Udkast
til

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
§1
I bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v., som ændret
ved bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009, foretages følgende ændring:
1. § 5, stk. 5-6, affattes således:

"Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke
har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske
Klinik vurderes at være transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.
Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om,
hvorvidt personen er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan
der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet."
§2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.
Justitsministeriet, den

Lars Barfoed
/Freja Sine Thorsboe
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