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UDKAST 

 

Resume 

af 

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring 

af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets 

retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret 

partnerskab  
(Ophævelse af anordning om lov om registreret partnerskab som følge af ægteskab mellem to 

personer af samme køn) 

   

1. Indledning 

 

Som et led i den ajourføring af den familieretlige lovgivning for Grønland, som Grønlands 

Selvstyre har anmodet om, sættes reglerne om ægteskab mellem to personer af samme køn i kraft 

for Grønland. 

 

Mulighed for indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn blev indført i Danmark ved 

lov nr. 532 af 12. juni 2012 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), 

 

Ikraftsættelse af disse regler kræver ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, som sat i 

kraft for Grønland ved anordning nr. 307 af 14. maj 1993 og som ændret ved anordning nr. 321 af 

26. april 1996 (herefter ægteskabsanordningen) og lov om ægteskabets retsvirkninger, som sat i 

kraft for Grønland ved lov nr. 150 af 31. marts 1993 (herefter retsvirkningsloven for Grønland) 

samt ophævelse af anordning nr. 320 af 26. april 1996 om ikrafttræden for Grønland af lov om 

registreret partnerskab som ændret ved anordning nr. 375 af 15. maj 2009 om ikrafttræden for 

Grønland af lov om ændring af lov om registreret partnerskab m.v. (herefter 

partnerskabsanordningen). 

 

Ændringerne af ægteskabsanordningen og retsvirkningsanordningen gennemføres ved lov, jf. 

forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ægteskabs indgåelse og 

opløsning for Grønland og retsplejelov for Grønland og forskellige andre love (Ændringer som 

følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen (forældreansvarsloven, 

børnebortførelsesloven m.v.) og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn). 

 

Lov nr. 532 af 12. juni 2012 sættes kun i kraft for Grønland i relation til ophævelse af 

partnerskabsanordningen og de deraf følgende overgangsbestemmelser m.v. 
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Reglerne om registreret partnerskab for Grønland findes i partnerskabsanordningen. Efter 

anordningen kan to personer af samme køn lade deres partnerskab registrere. Et registreret 

partnerskab har som udgangspunkt samme retsvirkninger som et ægteskab, og bestemmelser i 

lovgivningen, som omhandler ægteskab, skal anvendes tilsvarende på registreret partnerskab. 

 

Reglerne om indgåelse af ægteskab i ægteskabsanordningen finder tilsvarende anvendelse på 

registrering af partnerskab, bortset reglerne om kirkelig vielse, og reglerne om separation og 

skilsmisse m.v. i ægteskabsanordningen og i retsplejelov for Grønland finder tilsvarende anvendelse 

på opløsning af registreret partnerskab.  

 

3. Ægteskab mellem to personer af samme køn 

 

Reglerne for Danmark om ægteskab mellem to personer af samme køn findes som nævnt oven for i 

lov nr. 532 af 12. juni 2012. Ved denne ændringslov blev der i ægteskabsloven indsat en ny § 1, der 

fastlægger, at loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem 

to personer af samme køn. I retsvirkningsloven blev der indsat en bestemmelse, hvorefter 

bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab 

bestemt ved dennes køn, ikke finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn. 

Endvidere finder bestemmelser i internationale traktater ikke anvendelse på ægteskab mellem to 

personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette. 

 

Lov om registreret partnerskab blev ophævet, men loven finder fortsat anvendelse på partnerskaber, 

som er registreret før den 15. juni 2012.  

 

Endelig blev der indført mulighed for, at et partnerskab, der er indgået efter lov om registreret 

partnerskab, efter parternes ønske kan omdannes til et ægteskab af kommunalbestyrelsen. 

 

4. Anordningsudkastet 

 

Ved anordningsudkastet ophæves partnerskabsanordningen, der dog fortsat finder anvendelse på 

partnerskaber, som er registreret før den 1. juli 2014. 

 

Et partnerskab, der er indgået i Grønland efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes 

ønske omdannes til et ægteskab af kommunalbestyrelsens formand eller af Rigsombudsmanden, jf. 

§ 16, stk. 1, i ægteskabsanordningen. 

 

5. Ikraftsættelse 

 

Reglerne om ægteskab mellem to personer af samme køn i forslag til lov om ændring af 

myndighedsloven for Grønland, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland og 

retsplejelov for Grønland og forskellige andre love (Ændringer som følge af ikraftsættelse for 

Grønland af forældreansvarslovgivningen (forældreansvarsloven, børnebortførelsesloven m.v.) og 

lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn) foreslås sat i kraft den 1. juli 2014. 

Anordningen sættes i kraft på samme tidspunkt. 

 

 

 



6. Høring 

 

Der henvises til lovforslaget, jf. pkt. 5. 


