
Skriftlig fremsættelse (14. marts 2012)

Social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse
og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og
retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret
partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn)

(Lovforslag nr. L 106)

Af regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen«
fremgår følgende:

»Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekir-
ke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle
orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod viel-
ser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge
yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslov-
givning.«

Lovforslaget udmønter delvist dette punkt i regeringsgrund-
laget.

Det overordnede formål med lovforslaget er at give personer
af samme køn mulighed for at indgå ægteskab. I forhold til

den gældende retstilstand får personer af samme køn mulig-
hed for at indgå ægteskab ved en kirkelig handling i stedet
for som i dag alene at kunne indgå registreret partnerskab
ved en borgerlig handling.

Det foreslås derfor, at det i ægteskabsloven (lov om indgåel-
se og opløsning af ægteskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af
15. januar 2007) fastslås, at loven finder anvendelse på æg-
teskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to
personer af samme køn. Det foreslås samtidig, at partner-
skabsloven (lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 938 af 10. oktober 2005) ophæves, og at det skal
være muligt for registrerede partnere at omdanne deres part-
nerskab til et ægteskab.

Det foreslås endeligt, at et ægteskab indgået mellem to per-
soner af samme køn indtil videre skal have de samme rets-
virkninger som et registreret partnerskab.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende
bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det
Høje Tings velvillige behandling.

Til lovforslag nr. L 106 Folketinget 2011-12
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