
Anordning om ikrafttræden for Grønland 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 (Ægteskab
mellem to personer af samme køn)

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

I medfør af § 6, stk. 2,1) i 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) bestemmes:

§ 1

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, som sat i
kraft for Grønland ved anordning nr. 307 af 14. maj 1993,
som ændret ved anordning nr. 321 af 26. april 1996,
foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»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 Rigsombudmanden.«

3. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

4. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

5. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

6. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Ikrafttrædelsesbestemmelser, internationale forhold m.v.«

7. Efter § 57 indsættes:

»§ 58. Bestemmelser i internationale overenskomster fin-
der ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af
samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig
dette.«

§ 2

(Sættes ikke i kraft for Grønland)

§ 3

(Sættes ikke i kraft for Grønland)

§ 4

Stk. 1. Anordningen træder i kraft den 1. april 2016.
Stk. 2. Anordning nr. 320 af 26. april 1996 om ikrafttræ-

den for Grønland af lov om registreret partnerskab som
ændret ved anordning nr. 375 af 15. maj 2009 om ikrafttræ-
den for Grønland af lov om ændring af lov om registreret
partnerskab m.v. ophæves, men finder fortsat anvendelse på
partnerskaber, som er registreret før den 1. april 2016.

§ 5

Et partnerskab, der er indgået efter lov om registreret
partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægte-
skab af kommunalbestyrelsens formand eller af Rigsom-
budsmanden, jf. § 16, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse
og opløsning. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte
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nærmere regler om behandlingen af anmodninger om om-
dannelse af registreret partnerskab til ægteskab.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. marts 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann
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1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: »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.«
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