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Vedr.: L 67 - Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og 
forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab af 5. februar 2008. 
 
Trans-Danmark hilser lovforslaget velkommen og anbefaler dets vedtagelse. 
 
Imidlertid ser foreningen gerne, at der i lovforslaget indføres en bestemmelse om transseksuelles 
ægteskabelige forhold i forbindelse med den ene parts kønsskifte. 
Det kan gøres med følgende tilføjelse: 
 

Transseksuelle 
§ xx. Hvis den ene part i et ægteskab ansøger om tilladelse til et kønsskifte, og begge ægtefæller 
ønsker at forblive i ægteskabet efter den ene ægtefælles kønsskifte, skal begge ægtefæller 
underskrive en erklæring derom, som indgives sammen med ansøgningen om kønsskiftet eller 
ansøgningen om godkendelse af kønsskiftet, hvis dette er foretaget i udlandet. 
Stk. 2. Såfremt den ene ægtefælle ikke ønsker at forblive i ægteskabet, skal dette opløses, inden der 
kan gives tilladelse til en ansøgning om kønsskifte. 
 
Bemærkninger 
Da lovforslaget giver mulighed for ægteskab mellem to personer af samme køn, må det også 
indebære, at et ægteskab, hvor denne ene ansøger om et kønsskifte, ikke kræves opløst. 
I dag er det foruden betingelserne i Sundhedsloven også en betingelse for at få tilladelse til et 
kønsskifte, at et eventuelt ægteskab er opløst inden tilladelsen gives. 
Imidlertid er det ikke en given sag, at parterne eller den ene af parterne i ægteskabet ønsker at 
fortsætte ægteskabet efter den ene ægtefælles kønsskifte. 
 
* * * 
Dateret den 4. oktober 2007 indgav foreningen skrivelse til Retsudvalget med bemærkninger til det 
daværende ”Forslag til folketingsbeslutning (B 76) om at indføre en ægteskabslovgivning, som 
ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle” om samme forhold. 

./. Skrivelsen medsendes i kopi. 
 
* * * 
Høringsberettiget 
Samtidig anmoder foreningen om at blive høringsberettiget vedr. lovforslaget og få tilsendt alt 
materiale om lovforslaget. 
 
 
Karin Astrup, formand. 


