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RETTELSESBLAD
Erstatter beslutningsforslag af 15. januar 2015.
(Der er tilføjet bilagsnumre på bilagene og liste over bilagene fremgår af beslutningsforslaget)
Naalakkersuisut fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33, stk. 6, nr. 4 i
Forretningsordnen for Inatsisartut:
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder 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)
(Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet)

Begrundelse
Beslutningsforslaget er Grønlands Selvstyres udtalelse til rigslovgivning der ophæver lov om
registreret partnerskab som følge af muligheden for indgåelse af ægteskab mellem to personer af
samme køn.
Ændringen sker i forlængelse af Inatsisartutbeslutning fra 2010 (EM 2010/70) hvor et enigt
Inatsisartut besluttede at man i Grønland ønskede mulighed for at personer af samme køn kunne
blive viet. Det daværende Naalakkersuisut tog på denne baggrund kontakt til rigsmyndighederne og
fremsatte ønsket om en ændring af de gældende regler på området.
Efterfølgende er reglerne i Danmark blevet ændret hvilket har banet vejen for ændringen af den
regler der gælder for Grønland.
Anordningens indhold
Ændringerne betyder at par af samme køn fremover vil kunne blive viet på lige fod med par af
forskelligt køn med virkning fra 1. oktober 2015.
Reglerne for Danmark om ægteskab mellem to personer af samme køn findes 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.
Ved anordningsudkastet ophæves partnerskabsanordningen, der dog fortsat finder anvendelse på
partnerskaber, som er registreret før den 1. oktober 2015.
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.
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Der henvises i øvrigt til det fremsendte resume til anordningen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Høring
Anordningsforslaget har været sendt i høring af rigsmyndighederne.
Bilag
1. Resume af anordning af ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af retsplejeloven og
forskellige andre love.
2. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af retsplejeloven og
forskellige andre love.
3. Høringssvarsnotat
4. Høringssvar
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