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 EHRM verbiedt sterilisatie  
 als voorwaarde voor juridische  

 geslachtsverandering 
 Het EHRM heeft in een recent arrest komaf gemaakt met de voorwaarde van 

verplichte sterilisatie in het kader van juridische geslachtsverandering. Het Hof 

vond de voorwaarde een disproportionele inmenging in het individuele privéle-

ven en oordeelde daarom dat de Franse staat artikel 8 EVRM had geschonden. 

Met de uitspraak zorgt het EHRM voor een juridische aardverschuiving ten 

aanzien van de rechten van transseksuele personen in Europa. 

 Pieter Cannoot 

 D
  e   uitspraak kwam er naar aanleiding 

van het beroep van drie transgen-

ders wier verzoek tot juridische ge-

slachtswijziging was geweigerd. 

Hoewel de drie verzoeksters - die als 

biologische mannen waren geboren - verklaar-

den zich als vrouw te identi� ceren, oordeelden 

de Franse rechtbanken (in Frankrijk is de ge-

slachtswijziging een gerechtelijke procedure) 

dat zij niet beantwoordden aan de vereisten 

om in aanmerking te komen voor een juridi-

sche geslachtswijziging. Op het ogenblik van 

de feiten vereiste het Franse recht immers aan 

de hand van medische attesten bewijs van het 

bestaan en de volharding van het ‘syndroom’ 

van transseksualiteit, alsook van de onom-

keerbaarheid van de transitie van het lichaam 

naar het andere geslacht. Geen van de drie ver-

zoeksters voldeed volgens de rechter aan die 

voorwaarden, aangezien zij geen detailleerde 

bewijsstukken van geslachtsverandering kon-

den voorleggen, noch een gerechtelijk medisch 

onderzoek wensten te ondergaan. 

 STERILISATIE 
 Het Hof behandelde achtereenvolgens de ver-

enigbaarheid van de voorwaarden van de ste-

rilisatie, de diagnose van transseksualiteit en 

het medisch expertiseonderzoek met artikel 8 

EVRM. Hoewel het Franse recht niet uitdruk-

kelijk sterilisatie voor een juridische geslachts-

verandering vereiste, herleidde het Hof de 

voorwaarde van ‘onomkeerbare transitie naar 

het andere geslacht’ tot ‘een operatie of behan-

deling die een onomkeerbare steriliteit veron-

derstelt’. De uitspraak biedt met andere 

woorden geen duidelijkheid over de aanvaard-

baarheid van de verplichting om andere medi-

sche behandelingen (zoals operaties aan de 

genitaliën en/of hormoonbehandelingen) te 

ondergaan alvorens een juridische geslachts-

verandering te krijgen. 

 Het Hof herinnerde in eerste instantie aan de 

positieve verplichting van elke staat om, op 

basis van artikel 8 EVRM, te voorzien in een 

procedure tot juridische erkenning van de 

‘seksuele identiteit’ van een persoon, zonder 

voorwaarden te moeten vervullen die de be-

trokkene zelf verwerpt. Hoewel het EHRM er-

kende dat de voorwaarde van sterilisatie op 

legitieme wijze de onbeschikbaarheid, ge-

trouwheid en coherentie van de staat van de 

persoon (‘  l’état civil  ’) beoogde te beschermen, 

wees het op de beperkte appreciatiemarge van 

de staat. Uit rechtsvergelijkend onderzoek bin-

nen de Raad van Europa en uit rapporten van 

diverse internationale mensenrechtenorganen 

leidde het Hof immers een tendens richting de 

afscha�  ng van de voorwaarde van sterilisatie 

af. Frankrijk overschreed die appreciatiemarge 

door de volle uitoefening van het recht op pri-

véleven te laten afhangen van de afstand van 

het recht op fysieke integriteit. Bovendien stel-

de het Hof vast dat in zulke omstandigheden 

een persoon zelfs geen volwaardige instem-

ming met de steriliserende behandeling kán 

bieden. 

 PATHOLOGISERING BLIJFT OVEREIND 
 Desalniettemin maakt de uitspraak geen de� -

nitief einde aan de pathologisering van trans-

genders. Zo oordeelde het Hof immers dat het 

binnen de appreciatiemarge van de staat on-

der artikel 8 EVRM valt om, ter bescherming 

van de onbeschikbaarheid, getrouwheid en 

coherentie van de staat van de persoon, te ei-

sen dat de verzoeker het bestaan van het ‘syn-

droom van transseksualiteit’ aantoont. Hoe-

wel het Hof erkende dat zo’n voorwaarde de 

maatschappelijke stigmatisering van trans-

genders versterkt, wees het op het feit dat er 

geen groot gevaar is voor de fysieke integriteit 

van de betrokkene. Bovendien biedt de voor-

waarde een waarborg tegen de wijzing van het 

geslacht van personen die niet ‘echt’ transsek-

sueel zijn. Deze overwegingen zetten het Hof 

er dan ook toe aan om de onderwerping van 

transgenders aan een gerechtelijk medisch on-

derzoek in overeenstemming met artikel 8 

EVRM te bevinden. 

 GEMISTE KANS? 
 De uitspraak van het EHRM betekent een ster-

ke vooruitgang voor de mensenrechtenbe-

scherming van transseksuele personen in Eu-

ropa. Het Hof maakte immers komaf met één 

van de laatste vormen van gedwongen sterili-

satie in het recht. Meer dan twintig Europese 

staten, waaronder België, zullen hun wetge-

ving rond juridische geslachtsverandering dan 

ook moeten herschrijven. Nochtans dient het 

arrest ook deels gezien te worden als een ge-

miste kans. Het Hof verwarde immers meer-

maals de betekenis van ‘transseksueel’ en 

‘transgender’ en weigerde in te gaan op het 

verschil in behandeling tussen transseksuele 

personen en niet-transseksuele transgenders 

bij juridische geslachtsverandering onder de 

non-discriminatiebepaling van artikel 14 

EVRM. Aangezien staten nog steeds een diag-

nose van transseksualiteit mogen eisen, houdt 

het Hof de deur voor die laatste groep geslo-

ten. De geschiedenis van transrechten is er 

echter één van geleidelijke vooruitgang. Het 

lijkt er dan ook op dat het Hof dit pad (nog) 

niet wenste te verlaten. 

 Pieter Cannoot is assistent grondwettelijk recht en 

mensenrechten aan de UGent. 

 EHRM 6 april 2017, 79885/12, 52471/13 en 

52596/13, A.P., Garçon en Nicot t. Frankrijk. 

 www. echr.europa.in 

 Op   pagina 10   van deze krant bespreekt jurist 

Sander Steendam het Belgische wetsontwerp tot 

hervorming van de regelingen voor transgenders .
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 België scoort  
 ‘onvolledig’ op EU  
 Ju� ice Scoreboard 

 Hof van Ju� itie  
 zet begrip ‘verkoper’ 
onder druk 
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 Hoogleraar Eric Dirix: 
‘De klassieke rechtenopleiding moet 

in een stroomversnelling gaan’ 
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 Chantal Bamps: 
‘De druk op de rechters 
van de Raad voor 
Vreemdelingen-
betwi� ingen
is veel groter 
geworden.’  7 
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