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Bemærkninger til beslutningsforslag 2009-10 - B 56 Forslag til folketingsbeslutning om at 
ændre ægteskabslovgivningen, så den ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par. 

Trans-Danmark støtter beslutningsforslaget om at ligestille homoseksuelle par med heteroseksuelle 
par. 
Foreningen ønsker imidlertid at gøre opmærksom på, at beslutningsforslaget også vil fremme 
ligestillingen mellem gifte og ugifte transpersoner, der ønsker at gennemføre kønsskifte. 

Ægteskabsloven og Familiestyrelsens administrative praksis gør, at der ikke er ligestilling mellem 
en gift transperson, hvor begge ægtefæller ønsker at forblive i ægteskabet, og en ugift transperson, 
der efter et bevilliget kønsskifte ønsker at indgå i et ægteskab. 

Den gifte transperson kan efter kønsskiftet forblive i ægteskabet. 
Det fremgår af Justitsministerens svar på spørgsmål nr. 3 ^ ~^ stillet i forbindelse med det i 2008 
fremsatte Forslag til lov om ægteskab mellem to personer af samme køn - L 67 og det i den 
forbindelse af Justitsministeriets Lovkontor den 28. maj 2008 udarbejdede notat1^2^. 
Det betyder, at en mand til kvinde transkønnet person, der er gift med en kvinde efter et bevilliget 
kønsskifte kan forblive i ægteskabet. Derved er en kvinde gift med en kvinde. 

Den ugifte transperson kan efter kønsskiftet ikke frit gifte sig. 
Ifølge ægteskabsloven og den juridiske definition af et ægteskab^21^, kan ægteskab kun kan 
indgås mellem to personer af forskelligt køn. 
Det betyder, at en mand til kvinde transperson, der ikke er gift, ikke kan indgå ægteskab med en 
kvinde, men må "lade sig nøje" med et registreret partnerskab. 

Der forskelsbehandles derved mellem gifte og ugifte transpersoner. 

Trans-Danmark støtter beslutningsforslaget, da det vil fjerne den urimelige forskelsbehandling af 
gifte og ugifte transpersoner. 

* * * 

Note 1. [Retur] 
Besvarelse af spørgsmål nr. 3 vedrørende forslag til lov om ægteskabets indgåelse og opløsning og 
forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to 
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personer af samme køn) (L 67), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. 
april 2008. 
http://www.ft.dk/samling/20072/Lovforslag/L67/spm/3/svar/endeligt/2008Q529/565867.PDF 
Note 2 . [Retur] 

Notat om opretholdelse af et ægteskab/registreret partnerskab når den ene ægtefælle/partner har fået 
foretaget kønsskifte udarbejdet af Justitsministeriet, Lovafdelingen, Lovkontoret den 28. maj 2008. 
http://www.ft.dk/samling/20072/Lovforslag/L67/spm/3/svar/endeiigt/20Q80529/565866.PDF 
Note 3. [Retur] 
Familie- og forbrugerminister Carina Christensens besvarelse af spørgsmål nr. 1 "Hvordan er den 
juridiske definition af et ægteskab opstået, og hvad dækker den over i dag?" i forbindelse med 
beslutningsforslag B 76 om ægteskabsloven. 
http://www.ft.dk/samling/20061/Beslutningsforslag/B76/spm/l/svar/endeligt/20070529/379747.PD 
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