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Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

(Dnr S2018l0263llFs)
Jag har tagit del av de ft)rslag som utredningen lämnar och vill, utifrån de
intressen som Äklagarmyndigheten har att beakta, framftira följande

synpunkter.
Ansvarsbestcimmelsen
Enligt den ftireslagna ansvarsbestämmelsen i 7 $ ska ansvar inte utdömas om
gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. Att utan tillstånd utftira ett
ingrepp av aktuellt slag på en person under 18 år är i sig inte straffbart enligt
brottsbalken. De situationer som framförallt torde avses åir där ingrepp utftirts
utan tillstånd på ett barn som genom ingreppet orsakats sådan skada att ansvar
ftir vållande till kroppsskada kan aktualiseras. Gåirningarna enligt brottsbalken
har ett annat skyddsintresse än den nu aktuella ansvarsbeståimmelsen. Vidare
har brottet vållande till kroppsskada och ansvarsbestämmelsen samma
strafßkala. Det bör därför övervägas om ansvar ftir vållande till kroppsskada
ska utesluta ansvar enligt bestämmelsen eller om det hnns anledning att öppna
upp ftir möjligheten att döma ftir båda brotten i konkurrens. Ett förtydligande
av hur den föreslagna ansvarsbeståimmelsen är avsedd att tillämpas är önskvärt.

Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller
åstadkomma andra bestående ftiråindringar av dem (könsstympning) får enligt I
$ lag (1982:316) med ftirbud mot könsstympning av kvinnor inte utfüras,
oavsett om samtycke har låimnats till ingreppet. Det står visserligen helt klart
att syftet med lagen om könsstympning inte är att kriminalisera sådana ingrepp
i könsorganen som syftar till att göra så att en persons kropp ståimmer överens
med personens könsidentitet, men rent bokstavligt faller de facto sådana
ingrepp som utfürs på kvinnors könsorgan under lagens tillämpningsområde.
Det bör därftir övervägas om det finns anledning att ñrtydliga hur dessa
bestämmelser ska fiirhålla sig till varandra.

Detta yttrande har beslutats av överåklagare Marianne Ny efter ftiredragning av
Holgersson.
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