
Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10

Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 1. juni 2010

Forslag
til

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre
love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

§ 1

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf.
lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, som ændret ved
§ 2 i lov nr. 504 af 6. juni 2007 og § 3 i lov nr. 349 af 6. maj
2009, foretages følgende ændringer:

1. Før kapitel 1 indsættes:

»Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to per-
soner uanset disses køn.«

2. I overskriften til kapitel 1 ændres »Kapitel 1« til: »Kapitel
1 a«.

3. Paragrafbetegnelsen »§ 1« ændres til: »§ 1 a«.

4. § 14, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Præsten kan afvise at foretage lysning for to personer af

samme køn. Regler om lysning fastsættes af kirkeministeren.«

5. § 15, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»En præst kan afvise at velsigne en borgerlig vielse mellem

to personer af samme køn. Regler om velsignelse fastsættes
af kirkeministeren.«

6. Efter § 17 indsættes:
»§ 17 a. En præst kan afvise at foretage en kirkelig vielse,

jf. § 16, af to personer af samme køn.«

7. § 40, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»En præst kan afvise at foretage mægling mellem to per-
soner af samme køn. Regler om mægling fastsættes af kirke-
ministeren efter forhandling med justitsministeren.«

8. I § 58 b, stk. 1, ændres »§§ 1 og 4« til: »§§ 1 a og 4«.

9. I § 58 b, stk. 2, ændres »kapitel 1« til: »kapitel 1 a«.

10. I § 66 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Bestemmelser om ægteskab i internationale trakta-

ter finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af
samme køn eller på registreret partnerskab, medmindre dette
følger af traktaten eller medkontrahenterne tilslutter sig det-
te.«

§ 2

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse
nr. 37 af 5. januar 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr.
349 af 6. maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »Mand og hustru« til: »Ægtefællerne«.

2. I § 2, 1. pkt., ændres »mand og hustru« til: »ægtefællerne«.

3. § 11, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

4. § 53, stk. 1 og 2, affattes således:
»Denne lovs bestemmelser kommer også til anvendelse på

ægtepagter, som indgås uden for landet, når en af ægtefællerne
har bopæl her. Ægtefællernes myndighed til at indgå ægte-
pagten skal bedømmes efter deres hjemsteds lovgivning.

Stk. 2. En ægtepagt, der er oprettet af en ægtefælle, der ikke
har bopæl her i landet, og som er gyldig efter ægtefællens
hjemsteds lovgivning, er, når ægtefællen bosætter sig her i
landet, gyldig her, for så vidt den ikke strider mod denne lov.
I forhold til tredjemand er gyldigheden dog betinget af, at æg-
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tepagten, inden 1 måned efter at ægtefællen har taget bopæl
her, anmeldes til personbogen. Sker anmeldelsen senere, reg-
nes retsvirkningen først fra anmeldelsesdagen.«

§ 3

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29.
oktober 2009, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 533 af 26.
maj 2010, § 1 i lov nr. 536 af 26. maj 2010 og § 2 i lov nr. 551
af 26. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Uanset stk. 1 kan sag om opløsning af ægteskab

mellem to personer af samme køn eller om opløsning af regi-
streret partnerskab, der er omfattet af lov om registreret part-
nerskab, behandles her, hvis ægteskabet eller partnerskabet
ikke anerkendes i det land, hvor parterne bor.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til:
»stk. 1 og 3«.

§ 4

I børneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001, som ændret senest
ved § 23 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende
ændring:

1. Efter § 35 indsættes:

»Kapitel 8 a

Ægteskab mellem to kvinder

§ 35 a. Reglerne i loven finder tilsvarende anvendelse for
et barn, der fødes i et ægteskab mellem to kvinder.

Stk. 2. Den kvinde, der ikke føder barnet, betegnes som
medmoder til barnet. Betegnelsen anvendes i loven i stedet for
betegnelsen far i de tilfælde, hvor et barn fødes i et ægteskab
mellem to kvinder.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.
Stk. 2. Lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse

nr. 938 af 10. oktober 2005, ophæves, men finder fortsat an-
vendelse for registreret partnerskab indgået før lovens ikraft-
træden.

Stk. 3. Et registreret partnerskab, der er omfattet af lov om
registreret partnerskab, kan ændres til et ægteskab, jf. § 1, efter
anmodning fra begge partnere. Justitsministeren kan fastsætte
regler herom.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1, 2
og 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft
for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske
og grønlandske forhold tilsiger.
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