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Den fulde tekst 

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) 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

§ 1 

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 349 
af 6. maj 2009 og § 5 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og senest ved § 8 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, foretages følgende ændringer: 

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således: 

»Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser«. 

2. § 1 ophæves, og i stedet indsættes: 

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

§ 1 a. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden tilladelse fra den myndighed, som efter § 13 skal prøve 
ægteskabsbetingelserne. Den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne, kan ved meddelelse af tilladelse til 
indgåelse af ægteskab til en ung under 18 år fastsætte vilkår om, at den unge trods ægteskabet fortsat er mindreårig og dermed 
umyndig indtil det fyldte 18. år.« 

3. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »indgå ægteskab eller registreret partnerskab« til: »indgå ægteskab«. 

4. I § 43 a, stk. 1, ændres »§ 448 c, stk. 1 og 3« til: »§ 448 c, stk. 1, 2 og 4«. 

5. I § 58 b, stk. 1, ændres »§§ 1« til: »§§ 1 a«. 

6. Overskriften til kapitel 6 affattes således: 

»Ikrafttrædelsesbestemmelser, internationale forhold m.v.« 

7. Efter § 66 indsættes: 

»§ 66 a. Bestemmelser i internationale overenskomster finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, 
medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.« 



§ 2 

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 1995, som ændret senest ved § 83 i lov nr. 594 af 14. 
juni 2011, foretages følgende ændring: 

1. Efter § 53 a indsættes i kapitel 7: 

»§ 53 b. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, 
finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn. 

Stk. 2. Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre 
medkontrahenterne tilslutter sig dette.« 

§ 3 

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 17. november 2011, som ændret ved § 23 i lov nr. 112 af 3. februar 2012, 
lov nr. 156 af 28. februar 2012, § 2 i lov nr. 158 af 28. februar 2012 og § 1 i lov nr. 325 af 11. april 2012, foretages følgende 
ændringer: 

1. I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 
»Stk. 2. Endvidere kan sag om ægteskab mellem to personer af samme køn behandles her i riget, når ægteskabet er indgået her og 

ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den danske.« 
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. 1-3«. 

§ 4 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. 
Stk. 2. Lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, ophæves, men finder fortsat anvendelse 

på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni 2012. 

§ 5 

Et partnerskab, der er indgået efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab af den 
myndighed, der er nævnt i § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Social- og integrationsministeren kan fastsætte 
nærmere regler om behandlingen af anmodninger om omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab. 

§ 6 

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. 
Stk. 2. Loven, bortset fra § 3, kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de 

ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 

Givet på Amalienborg, den 12. juni 2012 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 

/ Karen Hækkerup  

 


