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og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af 
samme køn) 

Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og 
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9. februar 2012 

LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - skal takke 
for at få lovforslagene om kønsneutralt ægteskab i høring. Da der er stor sammenhæng mellem de 
to forslag, har vi valgt at skrive et samlet høringssvar. 

 

Det skal indledningsvis slås fast, at Landsforeningen er meget tilfreds med indholdet af disse 
lovforslag. Der er dog enkelte punkter, vi ønsker at tage op. 

 

Ægteskab mellem to personer af samme køn 

LGBT Danmark finder lovforslagets elementer meget tilfredsstillende: 

• At samkønspar bliver omfattet af ægteskabsloven. 

• At det bliver muligt at konvertere et registreret partnerskab til et ægteskab. 

• Ophævelse af tilknytningskravet. 

• International kompetence til at opløse ægteskab indgået i Danmark. 

Landsforeningen er indforstået med, at indførelsen af et kønsneutralt ægteskab sker som en 
totrinsraket, således nye retsvirkninger vil blive gjort til genstand for en udredning for siden at blive 
udmøntet i lovgivning. Landsforeningen bidrager gerne til udredningsarbejdet. 
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Den centrale bestemmelse i lovforslaget (§ 1, nr. 2) er formuleret som 

§ 1. Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og 
mellem to personer af samme køn.  

Det er samme formulering som i 2009-10 L 123 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager 
(RV), Morten Østergaard (RV). Dengang gjorde Landsforeningen opmærksom på, at det at man så 
vidt muligt bør undgå at lovgive med udgangspunkt i en kønsopfattelse, der bygger på en forenklet 
forståelse af to køn. Vi foreslog en alternativ formulering, som blev optaget som ændringsforslag i 
betænkningen og vedtaget ved 2. behandlingen: 

 

Ændringsforslag 

Af etmindretal(RV), tiltrådt af et flertal(S, SF, EL, LA og Christian H. Hansen 
(UFG)):Til § 11) 

Den under nr. 1 foreslåede § 1 affattes således: »§ 1.Loven finder anvendelse på 
ægteskab mellem to personer uanset disses køn.« [Præcisering af det kønsneutrale 
perspektiv i forslaget] 

Bemærkninger 
Til nr. 1 Forslagsstiller ønsker i overensstemmelse med bemærkningerne fra LGBT 
Danmark at undgå et udgangspunkt i kønsopfattelsen, der er forsimplet. 

Det er stadig Landsforeningens opfattelse, at denne formulering er mere inkluderende, korrekt og 
fremtidssikker, og vi foreslår igen dens anvendelse. Dette skal på nuværende tidspunkt også ses i 
forbindelse med regeringsgrundlagets punkt om juridisk kønsskifte: 

Regeringen vil undersøge reglerne om kønskorrigerende behandling, herunder 
mulighederne for at foretage juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb. 

Dette peger i retning af, at dansk lovgivning kunne blive mere inkluderende overfor borgere, der 
ikke er ciskønnede. Derfor ville det være uheldigt at lave en vigtig justering af familieretten 
formuleret med udgangspunkt i en forenklet kønsopfattelse. 

 

Lovforslagets § 1, nr. 6 er formuleret således: 

6. Efter § 58 c indsættes i kapitel 5 a: ”§ 58 d. Et partnerskab, der er registreret efter 
lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab 
af den myndighed, der er nævnt i § 13. Social- og integrationsministeren kan 
fastsætte regler herom.” 

I bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser bliver den indskudte sætning - ”der er 
registreret efter lov om registreret partnerskab” - ikke uddybet. Hvis den tages bogstaveligt, er det 
således alene partnerskaber indgået i Danmark, der kan konverteres.  

I bemærkningerne til § 3 anføres: 
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Som nævnt i de almindelige bemærkninger i afsnit 1 er det muligt at indgå registreret 
partnerskab i andre lande. Sådanne partnerskaber anerkendes i dag efter dansk ret, 
hvis deres retsvirkninger svarer til retsvirkningerne af et registreret partnerskab efter 
partnerskabsloven. I så fald kan partnerskabet registreres i CPR. Selvom 
partnerskabsloven ophæves, opretholdes denne retstilstand. 

Det fremgår således, at Danmark anerkender andre landes partnerskaber, men kun danske 
partnerskaber er konverterbare. Det ville betyde, at et par, der har indgået registreret partnerskab i 
udlandet, ville skulle skilles for at kunne opnå ægteskab i Danmark.  

Landsforeningen finder ikke en sådan retstilstand tilfredsstillende og skal derfor anbefale, at 
lovforslagets suppleres med en bestemmelse om, at et i udlandet indgået registreret partnerskab 
med samme retsvirkninger som det danske, ligeledes kan konverteres til et ægteskab.  

I forlængelse af denne diskussion skal det også bemærkes, at der bør fremgå eksplicit, at 
Danmark anerkender andre landes kønsneutrale ægteskaber. Dette kan være relevant, når lande, 
som nu Danmark, indfører et ægteskab, hvor retsvirkningerne for par af samme køn er forskellige 
fra retsvirkningerne for par af modsat køn.  

Selvom partnerskabsloven har gjort det muligt administrativt at anerkende andre landes 
partnerskabslove som sammenlignelige med det danske partnerskab, har det været 
Landsforeningens oplevelse gennem årene, at det har været meget vanskeligt at få ministeren til 
at bringe denne kompetence i spil. Vi skal derfor kraftigt anbefale, at der skabes smidige rammer til 
at anerkende familieretlige udviklinger i udlandet hvor der skabes registrerede partnerskaber eller 
kønsneutrale ægteskaber.  

 

Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn 

I forhold til forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og 
sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn) har 
Landsforeningen kun få bemærkninger. Landsforeningen er helt enig i, at præster skal have 
mulighed for, af teologiske årsager at undlade at medvirke ved vielse af par af samme køn eller en 
velsignelse af et sådant pars forhold.  

Det er tilfredsstillende, at adgangen gives til præster, mens det indskærpes, at hverken præsten 
eller menighedsrådet må nægte anvendelsen af kirkens faciliteter til en vielse af et par af samme 
køn. 

Lovforslaget nævner alene velsignelse af et ægteskab mellem to personer af samme køn (§ 7a, 
stk. 2). Da der stadig også fremover vil eksistere gældende registrerede partnerskaber, som enten 
er indgået i Danmark før ændringerne af ægteskabsloven eller i udlandet, burde bestemmelsen 
også omfatte disse. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at de eksisterende 
velsignelsesritualer forbliver uændrede og kan anvendes som hidtil. Det bør præciseres, hvis der 
hermed (også) menes velsignelse af registrerede partnerskaber. 
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Vielsesattester 

LGBT Danmark vil allerede gerne på dette sted bemærke, at vielsesattester fremover bør 
formuleres kønsneutralt, så der ikke er alternative betegnelser for ægtefællerne hvis de har 
modsat hhv. samme køn. Det bør således være samme attest der anvendes for alle par uanset 
ægtefællernes køn.  

 

Vielsesbemyndigelse 

Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, vil reglerne om vielse af personer af samme køn 
også finde anvendelse på vielser i anerkendte og godkendte trossamfund. Vielsesbemyndigelse 
ligger under social- og integrationsministerens ressort. 

Når den danske stat giver vielsesbemyndigelse til trossamfund eller præster, er det et tilbud fra 
staten om at en vielse i trossamfundet kan anerkendes som en juridisk vielse. Staten bør kun have 
én bemyndigelse, som skal omfatte alle par. Hvis der findes en bemyndigelse til par af modsat køn 
og en anden til par af samme køn, vil staten medvirke til trossamfunds sondring mellem de to. Det 
skal staten ikke.  

I forlængelse heraf bør det derfor meddeles anerkendte og godkendte trossamfund, at de efter 
lovens ikrafttrædelse er bemyndigede til at vie par af samme køn. Landsforeningen er selvfølgelig 
enig med bemærkningernes henvisning til, at det er op til det enkelte trossamfund at bestemme, 
om to personer af samme køn kan indgå ægteskab i trossamfundet. 

 

Med venlig hilsen 

LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 

 

Vivi Jelstrup George Hinge  Søren Laursen 
Landsforperson Kirkepolitisk talsperson Retspolitisk talsperson 

 

 

 


